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Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan faktor pendukung bagi 
tercapainya produktivitas kerja yang tinggi guna mencapai laba perusahaan yang 
optimal. Apabila keselamatan kerja dan kesehatan kerja suatu perusahaan baik, 
maka produktivitas kerja yang tinggi dapat tercapai, dan sebaliknya. Perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat karyawan yang mengalami 
kecelakaan kerja, masih terdapat karyawan yang mengalami sakit akibat kerja, 
dan produktivitas kerja karyawan yang cenderung menurun. Penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui sebarapa besar pengaruh keselamatan kerja dan 
kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah riset eksplanatori. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 80 
karyawan bagian produksi PT. PALINGDA NASIONAL. Data dianalisa dengan 
analisis kualitatif tanpa angka dan analisis kuantitatif dengan menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, regresi 
linier berganda, uji t, dan uji F dengan bantuan program SPSS. 

Kesimpulannya adalah keselamatan kerja yang diterapkan perusahaan 
sangat baik, namun masih terdapat masalah dalam hal persediaan alat pelindung 
diri, pemahaman para pekerja mengenai kegunaan dan fungsi alat pelindung diri, 
dan kurang tersedianya alat pengaman lingkungan. Kesehatan kerja sangat baik, 
namun masih terdapat masalah dalam hal kurangnya tenaga medis, ketersediaan 
obat-obatan, dan efek dari bahan-bahan produksi yang menyebabkan beberapa 
pekerja mengalami penyakit. Produktivitas kerja sangat tinggi, namun masih 
terdapat masalah dalam hal pemenuhan target produksi dan kesesuaian hasil kerja 
yang dicapai dengan standar hasil produksi. Hasil analisis membuktikan bahwa 
secara parsial pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 
50,2%, kesehatan kerja sebesar 53,8%. Secara simultan pengaruh keselamatan 
kerja dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 61,7%. 

Saran yang dapat disampaikan adalah perusahaan lebih memperhatikan 
ketersediaan alat pelindung diri dan alat pengaman lingkungan, memberikan 
penyuluhan dan pelatihan program K3 bagi para pekerja yang berkaitan dengan 
keselamatan kerja serta pemahaman akan kegunaan dan pentingnya alat pelindung 
diri saat bekerja, menambah jumlah kelengkapan obat-obatan, meninjau kembali 
target produksi, standar produksi, dan menyesuaikannya dengan kemampuan 
karyawan. 


