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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

Metode pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan 

kuesioner. Dalam penelitian ini responden adalah karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang berhasil 

dikembalikan dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner yang disebar 83 100 

Kuesioner yang kembali 67 80,7 

Kuesioner yang tidak kembali 16 19,3 

Kuesioner yang pengisiannya tidak 

lengkap dan tidak memenuhi syarat 

3 3,6 

Kuesioner yang memenuhi syarat 64 77,1 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah kuesioner yang disebarkan ke 

responden sebanyak 83 (100 persen). Dari kuesioner yang disebarkan 

tersebut, terdapat 67 (80,7 persen)  kuesioner yang kembali serta telah diisi 

dan 16 (19,3 persen) kuesioner yang tidak kembali. Dari 67 kuesioner 

terdapat 3 (3,6 persen) kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap, maka 

kuesioner yang memenuhi syarat dan dipakai dalam kuesioner ini sebanyak 

64 (77,1 persen) kuesioner. 
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4.1. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.1.1. Hasil Uji Validitas 

Menurut Soegiyono (2005:109) apabila rhitung > rtabel maka instrumen 

penelitian tersebut dapat dikatakan valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Tabel 4.2 

Distribusi Pernyataan Berdasarkan Variabel 

No. Variabel Jumlah 

1 Keselamatan Kerja (X1) 6 

2 Kesehatan Kerja (X2) 8 

3 Semangat Kerja (Z) 8 

4 Kinerja (Y) 15 

Total pertanyaan 37 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 3, hal 118-124) 

  Dengan N = 64 dan α = 0,05 maka diperoleh rtabel sebesar 0,246. Hasil uji 

validitas dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Validitas Pernyataan X1 (Keselamatan Kerja) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Penempatan instalasi listrik 0,607 0,246 Valid 

2. Kenyamanan tempat kerja 0,771 0,246 Valid 

3. Pemeriksaan sistem listrik 0,763 0,246 Valid 

4. Kondisi peralatan perlindungan 

kerja 
0,651 0,246 Valid 

5. Susunan mesin di tempat kerja 0,729 0,246 Valid 

6. Pemberian tanda peringatan pada 

peralatan kerja 
0,733 0,246 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 3, hal 118) 

  Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 1 sampai 6 pernyataan pada 

lembar kuisioner. Pernyataan variabel keselamatan kerja (X1)semuanya valid 

terbukti dengan (r hitung> r tabel). 
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Tabel 4.4 

Validitas Pernyataan X2 (Kesehatan Kerja) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Pengetahuan dalam penggunaan 

fasilitas kerja 
0,698 0,246 Valid 

2. Sikap saat menggunakan fasilitas kerja 0,674 0,246 Valid 

3. Keadaan semua alat indera 0,622 0,246 Valid 

4. Penerangan di tempat kerja 0,763 0,246 Valid 

5. Kebersihan lingkungan kerja 0,798 0,246 Valid 

6. Suhu atau ventilasi di tempat kerja 0,775 0,246 Valid 

7. Jaminan sosial yang disediakan 

perusahaan 
0,768 0,246 Valid 

8. Fasilitas medis yang disediakan 

perusahaan 
0,758 0,246 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 3, hal 119-120) 

  Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 1 sampai 8 pernyataan pada 

lembar kuisioner. Pernyataan variabel kesehatan kerja (X2)semuanya 

terbuktivalid dengan (rhitung> r tabel). 

Tabel 4.5 

Validitas Pernyataan X3 (Semangat Kerja) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Kemampuan untuk hadir ditempat 

kerja 
0,804 0,246 Valid 

2. Kemampuan untuk memenuhi jam 

kerja rutin 
0,873 0,246 Valid 

3. Kesediaan untuk bekerjasama dengan 

rekan atau atasan 
0,928 0,246 Valid 

4. Kesediaan membantu teman yang 

mengalami kesulitan 
0,848 0,246 Valid 

5. Kepuasan dengan pekerjaan saat ini 0,828 0,246 Valid 

6. Keikhlasan dalam menjalani 

pekerjaan saat ini 
0,871 0,246 Valid 

7. Kemampuan menjaga peralatan kerja 

sesuai ketentuan 
0,829 0,246 Valid 

8. Kapatuhan dalam menaati peraturan 

dan tata tertib perusahaan 
0,682 0,246 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 3, hal 121) 
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  Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 1 sampai 8 pernyataan pada 

lembar kuisioner. Pernyataan variabel semangat kerja (X3)semuanya 

terbuktivalid dengan (rhitung> r tabel). 

 

Tabel 4.6 

Validitas Pernyataan Y (Kinerja) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Menjaga nama baik perusahaan saat 

berada di luar perusahaan 
0,825 0,246 Valid 

2. Bersikap baik saat memakai atribut 

perusahaan 
0,808 0,246 Valid 

3. Mempunyai keterampilan dalam 

melaksanakan tugas 
0,717 0,246 Valid 

4. Mempunyai pengalaman pada 

pekerjaan yang dimiliki saat ini 
0,756 0,246 Valid 

5. Hasil kerja melebihi hasil kerja rata-

rata yang ditentukan, dalam artian 

mutu 

0,733 0,246 Valid 

6. Hasil kerja melebihi hasil kerja rata-

rata yang ditentukan, dalam artian 

jumlah 

0,771 0,246 Valid 

7. Bertindak jujur pada atasan 0,881 0,246 Valid 

8. Bertindak jujur pada diri sendiri 0,880 0,246 Valid 

9. Bertindak jujur pada rekan kerja 0,820 0,246 Valid 

10. Menaati semua peraturan perusahaan 0,818 0,246 Valid 

11. Selalu datang tepat waktu saat masuk 

kerja 
0,829 0,246 Valid 

12. Selalu pulang kerja sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan perusahaan 
0,814 0,246 Valid 

13. Dapat bertanggung jawab terhadap 

tindakan yang dilakukan 
0,850 0,246 Valid 

14. Mampu menjaga fasilitas perusahaan 

dengan baik 
0,866 0,246 Valid 

15. Berani mengambil resiko dari setiap 

keputusan yang dilakukan 
0,734 0,246 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 3, hal 122-124) 
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  Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 1 sampai 15 pernyataan pada 

lembar kuisioner. Pernyataan variabel kinerja (Y)semuanya terbukti validdengan 

(r hitung> rtabel). 

 

4.1.2. Uji Reliabilitas 

  Malhotra (2005:94) menjelaskan koefisien ini beragam antara 0 hingga 

1, dan sebuah nilai kurang dari 0,6 secara umum mengindikasikan keandalan 

konsistensi internal yang tidak memuaskan. Maka suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel jika mempunyai koefisien lebih dari 0,6. Hasil pengujian 

reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 4.7 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Koefisien 

Variabel 
Keterangan 

Keselamatan Kerja 0,6 0,802 Reliabel 

Kesehatan Kerja 0,6 0,869 Reliabel 

Semangat Kerja 0,6 0,936 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,6 0,962 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 3, hal 118-124) 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa semua 

pernyataan dalam kuesioner penelitian ini reliabel, karena semua nilai koefisien 

variabel lebih dari 0,6. 
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4.2. Analisis Deskriptif 

4.2.1. Analisis Karakteristik 

4.2.1.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.8 menunjukkan karyawan PT Macananjaya Cemerlang 

mayoritas adalah laki-laki, yaitu 58 responden atau 91 persen.Menurut Rahima 

(2013) jelas adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, laki laki dengan 

kemampuan fisik lebih kuat cenderung memiliki profesi yang banyak 

menggunakan aktivitas fisik sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan 

pemikiran. 

Tabel 4.8 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1. Laki-Laki 58 91 

2. Perempuan 6 9 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014(Lampiran 4, hal 125) 

  Karyawan PT Macananjaya Cemerlang mayoritas laki-laki karena 

perusahaan membutuhkan tenaga laki-laki yang lebih banyakdalam 

mengoperasikan mesin atau mendistribusikan buku-buku. Namun tidak menutup 

kemungkinanapabila perempuan bekerja di perusahaan ini sebab tenaga mereka 

juga diperlukan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti administrasi 

perusahaan. 

 

4.2.1.2. Berdasarkan Usia 

Tabel 4.9 menunjukkan kelompok usia karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang yang frekuensinya terbanyak adalah kelompok usia diatas 38 tahun, 

yaitu sebanyak 32 responden atau 50 persen. 
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Tabel 4.9 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Presentase 

1. Kurang dari 25 tahun 8 12 

2. 25-31 tahun 12 19 

3. 32-38 tahun 12 19 

4. Lebih dari 38 tahun 32 50 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 4, hal 125) 

DalamPutri dan Setiawina (2013) dijelaskan bahwa umur produktif 

berkisar antara 15-64 tahun yang merupakan umur ideal bagi para pekerja. 

Berdasarkan pendapat tersebut semua karyawan PT Macananjaya 

Cemerlangmasuk dalam rentang usia produktif. 

 

4.2.1.3. Berdasarkan Lama Bekerja 

 Tabel 4.10 menunjukkan berdasarkan lama bekerja, karyawan PT 

Macananjaya Cemerlang paling banyak dengan lama bekerja lebih dari 20 

tahun, yaitu sebanyak 22 responden atau 34 persen. 

Tabel 4.10 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No Lama Bekerja Jumlah Presentase 

1. Kurang dari 6 tahun 17 26 

2. 6-10 tahun 10 16 

3. 11-15 tahun 10 16 

4. 16-20 tahun 5 8 

5. Lebih dari 20 tahun 22 34 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 4, hal 125) 

 

Menurut Simangunsong (2013) lama kerjaseorang karyawan dapat 

menumbuhkan loyalitas dari karyawan tersebut. Semakin lama karyawan 
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tersebut bekerja pada sebuah perusahaan maka loyalitasnya semakin tinggi. Di 

perusahaan PT Macananjaya Cemerlang mayoritas karyawan memiliki masa 

lama bekerja lebih dari 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT 

Macananjaya Cemerlang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

 

4.2.1.4. Berdasarkan Pendidikan 

  Tabel 4.11 menunjukkan karyawan PT Macananjaya Cemerlang 

mayoritas adalahmemiliki latar belakang pendidikan SMA, yaitu sebanyak 61 

responden atau 95 persen. 

Tabel 4.11 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Presentase 

1. SD 0 0 

2. SMP 2 3 

3. SMA 61 95 

4. Diploma 1 2 

5. S 1 0 0 

6. S 2 0 0 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014(Lampiran 4, hal 126) 

Menurut Soekidjo (2009:28) pendidikan didalam organisasi adalah suatu 

proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang 

bersangkutan. Maka apabila pendidikan yang dimiliki karyawan tinggi, kinerja 

mereka juga akan tinggi.Karyawan PT Macananjaya Cemerlang lebih banyak 

memiliki latar belakang pendidikan SMA yang mana dirasa cukup untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut terutama pada 

bagian produksi. 
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4.2.1.5. Berdasarkan Status Pernikahan 

Tabel 4.12 menunjukkan karyawan PT Macananjaya Cemerlang 

mayoritastelahmenikah yaitu sebanyak 51 responden atau 80persen. 

Tabel 4.12 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

No Status Pernikahan Jumlah Presentase 

1. Menikah 51 80 

2. Belum Menikah 13 20 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 4, hal 126) 

MenurutRobbins (2003:49)pernikahan memaksakan peningkatan 

tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap (steady) 

menjadi lebih berharga dan penting.Banyaknya karyawan yang telah menikah 

menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimiliki saat ini merupakan sesuatu yang 

berharga karena tanggung jawab yang lebih besar daripada saat belum 

menikah.Dengan demikian karyawan PT Macananjaya Cemerlang bekerja 

dengan bersungguh-sungguh dan kecil kemungkinan untuk berpindah-pindah 

perusahaan. 

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan 

PT Macananjaya Cemerlang mayoritas laki-laki sebanyak 58 orang atau 91 

persen, memiliki usia diatas 38 tahun sebanyak 32orang atau 50 persen, dengan 

waktu lama bekerjalebih dari 20 tahun sebanyak 22orang atau 34 persen, 

berpendidikan SMA sebanyak 61orang atau 95 persen dan 51orang atau 80 

persen karyawan PT Macananjaya Cemerlang sudah menikah. 
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4.2.2. Analisis Deskripsi Variabel 

4.2.2.1. Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerjamerujuk kepada kondisi keamanan dan perlindungan 

yang disediakan perusahaan untuk karyawan.Penghitungan rerata skor untuk 

masing-masing pernyataan dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Penilaian Karyawan Terhadap Keselamatan Kerja 

No. Pernyataan 
Rerata 

Skor 

Presentase Pernyataan 

Jawaban 

1. Penempatan instalasi listrik 3,20 80 Baik 

2. Kenyamanan tempat kerja 3,08 77 Baik 

3. Pemeriksaan sistem listrik 3,13 78,25 Baik 

4. Kondisi peralatan perlindungan kerja 3,14 78,5 Baik 

5. Susunan mesin di tempat kerja 3,17 79,25 Baik 

6. Pemberian tanda peringatan pada 

peralatan kerja 

3,17 79,25 Baik 

 Rata-rata 3,15 78,75 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 5, hal 127) 

Nilai rerata skor tersebut menunjukkan penilaian tingkat kesetujuan 

karyawan terhadap pernyataan dalam kuesioner, dengan batasan nilai sebagai 

berikut: nilai 1,00 - 1,75 menunjukkan penilaian sangat tidak baik; nilai 1,76 - 

2,50 menunjukkan penilaian tidak baik; nilai 2,51 - 3,25 menunjukkan penilaian 

baik; nilai 3,26 - 4,00 menunjukkan penilaian sangat baik. 

Tabel 4.13 menunjukkanrerata skor penilaian karyawan terhadap 

keselamatan kerja sebesar 3,15 dan berada dalam kategori baik.Menurut 

Suma‟mur (1996:1), aspek-aspek dalam keselamatan kerja antara lain tempat 

kerja, mesin dan peralatan. Rerata skor diatas menunjukkan bahwa aspek-aspek 

keselamatan kerja dalam perusahaan sudah dirasakan baikdan dapat memenuhi 

kebutuhan para karyawan. 
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4.2.2.2. Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja menunjukkan kondisi karyawan yang bebas dari 

gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan 

kerjauntuk memberi perlindungan dan kesejahteraan pada karyawan saat 

bekerja. Penghitungan rerata skor untuk masing-masing pernyataan dapat dilihat 

pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Penilaian Karyawan Terhadap Kesehatan Kerja 

No. Pernyataan 
Rerata 

Skor 

Presentase Pernyataan 

Jawaban 

1. Pengetahuan dalam penggunaan 

fasilitas kerja 

3,14 78,25 Baik 

2. Sikap saat menggunakan fasilitas 

kerja 

3,17 79,25 Baik 

3. Keadaan semua alat indera 3,22 80,5 Baik 

4. Penerangan di tempat kerja 3,38 84,5 Sangat Baik 

5. Kebersihan lingkungan kerja 3,17 79,25 Baik 

6. Suhu atau ventilasi di tempat kerja 3,02 75,5 Baik 

7. Jaminan sosial yang disediakan 

perusahaan 

3,20 80 Baik 

8. Fasilitas medis yang disediakan 

perusahaan 

2,94 73,5 Baik 

 Total 3,15 78,75 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 5, hal 127) 

Tabel 4.14menunjukkan rerata skor penilaian karyawan terhadap 

kesehatan kerja sebesar 3,15 dan berada dalam kategori baik. Menurut Dessler 

(1997:346), aspek-aspek kesehatan kerja antara lain keadaan dan kondisi 

karyawan; lingkungan kerja dan perlindungan karyawan. Rerata skor diatas 
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menunjukkan bahwa aspek-aspek kesehatan kerja dalam perusahaan sudah 

dirasakan baikdan dapat memenuhi kebutuhan para karyawan. 

 

4.2.2.3. Semangat Kerja 

Semangat kerja merupakan keinginan dan kesungguhan pekerja dalam 

melakukan pekerjaan agar mencapai prestasi kerja yang diharapkan 

perusahaan.Penghitungan rerata skor untuk masing-masing pernyataan dapat 

dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 

Penilaian Karyawan Terhadap Semangat Kerja 

No. Pernyataan 
Rerata 

Skor 

Presentase Pernyataan 

Jawaban 

1. Kemampuan untuk hadir ditempat 

kerja 

3,36 84 Sangat Baik 

2. Kemampuan untuk memenuhi jam 

kerja rutin 

3,31 82,75 Sangat Baik 

3. Kesediaan untuk bekerjasama 

dengan rekan atau atasan 

3,28 82 Sangat Baik 

4. Kesediaan membantu teman yang 

mengalami kesulitan 

3,30 82,5 Sangat Baik 

5. Kepuasan dengan pekerjaan saat ini 3,19 79,75 Baik 

6. Keikhlasan dalam menjalani 

pekerjaan saat ini 

3,33 83,25 Sangat Baik 

7. Kemampuan menjaga peralatan 

kerja sesuai ketentuan 

3,28 82 Sangat Baik 

8. Kapatuhan dalam menaati 

peraturan dan tata tertib perusahaan 

3,30 82,5 Sangat Baik 

 Total 3,29 82,25 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 5, hal 128) 

Tabel 4.15menunjukkan rerata skor penilaian karyawan terhadap 

kesehatan kerja sebesar 3,29 dan berada dalam kategori sangat baik. Nitisemito 

(1992) mengungkapkan bahwa terdapat empat aspek semangat kerja 



 
 

90 

 

yaituabsensi, kerja sama, kepuasan kerja dan kedisiplinan. Rerata skor diatas 

menunjukkan karyawan PT Macananjaya Cemerlang memiliki semangat kerja 

yang sangat baik.Hal ini dikarenakankaryawan memiliki tingkat kepuasan yang 

baik terhadap pekerjaannya dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. 

 

4.2.2.4. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan yang mencapai 

persyaratan kerja.Penghitungan rerata skor untuk masing-masing pernyataan 

dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Penilaian Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan 

No. Pernyataan 
Rerata 

Skor 

Presentase Pernyataan 

Jawaban 

1. Menjaga nama baik perusahaan 

saat berada di luar perusahaan 

3,33 83,25 Sangat Baik 

2. Bersikap baik saat memakai atribut 

perusahaan 

3,33 83,25 Sangat Baik 

3. Mempunyai keterampilan dalam 

melaksanakan tugas 

3,22 80,5 Baik 

4. Mempunyai pengalaman pada 

pekerjaan yang dimiliki saat ini 

3,25 81,25 Baik 

5. Hasil kerja melebihi hasil kerja 

rata-rata yang ditentukan, dalam 

artian mutu 

3,23 80,75 Baik 

6. Hasil kerja melebihi hasil kerja 

rata-rata yang ditentukan, dalam 

artian jumlah 

3,25 81,25 Baik 

7. Bertindak jujur pada atasan 3,33 83,25 Sangat Baik 

8. Bertindak jujur pada diri sendiri 3,31 82,75 Sangat Baik 

9. Bertindak jujur pada rekan kerja 3,28 82 Sangat Baik 

10. Menaati semua peraturan 

perusahaan 

3,36 84 Sangat Baik 

11. Selalu datang tepat waktu saat 

masuk kerja 

3,39 84,75 Sangat Baik 

 

Lanjutan Tabel 4.16 
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No. Pernyataan 
Rerata 

Skor 

Presentase Pernyataan 

Jawaban 

12. Selalu pulang kerja sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan perusahaan 

3,41 85,25 Sangat Baik 

13. Dapat bertanggung jawab terhadap 

tindakan yang dilakukan 

3,36 84 Sangat Baik 

14. Mampu menjaga fasilitas 

perusahaan dengan baik 

3,36 84 Sangat Baik 

15. Berani mengambil resiko dari 

setiap keputusan yang dilakukan 

3,25 81,25 Baik 

 Total 3,31 82,75 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran 5, hal 128-129)  

Tabel 4.16menunjukkan rerata skor penilaian karyawan terhadap 

kesehatan kerja sebesar 3,31 dan berada dalam kategori sangat baik. Hasibuan 

(2006:95) menyatakan bahwa ada sebelas aspek-aspek yang dinilai dalam 

kinerja, namun pada PT Macananjaya Cemerlang hanya akan menggunakan 

lima aspek yaitu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan dan tanggung 

jawab. Rerata skor diatas menunjukkan karyawan PT Macananjaya Cemerlang 

memiliki kinerja yang sangat baik.Hal ini dikarenakankaryawan PT 

Macananjaya Cemerlang bekerja sesuai dengan pengalaman dan keterampilan 

yang dimiliki serta bekerja dengan bersungguh-sungguh, sehingga tercipta hasil 

kerja yang sesuai dengan hasil yang diharapkan perusahaan. 

Tabel 4.17 

Tabel Rekapitulasi Analisis Deskripsi Variabel 

Variabel Rata-rata Presentase Keterangan 

Keselamatan Kerja (X1) 3,15 78,75 Baik 

Kesehatan Kerja (X2) 3,15 78,75 Baik 

Semangat Kerja (Z) 3,29 82,25 Sangat Baik 

Kinerja (Y) 3,31 82,75 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014(Lampiran 5, hal 127-129) 
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4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Multikolinieritas 

 Salah satu prinsip dasar dalam analisis jalur adalah dalam sebuah model 

hanya terdapat multikolinieritas yang rendah. Menurut Sarwono (2007:2) 

multikolinieritas adalah dua atau lebih variabel bebas (penyebab) mempunyai 

hubungan yang sangat tinggi. Multikolinearitas akan dilihat melalui nilai VIF, 

apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka berarti terdapat gejala 

multikoliniearitas dalam model tersebut. 

Tabel 4.18 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.424 4.690  3.502 .001   

Keselamatan .937 .351 .419 2.669 .010 .436 2.295 

Kesehatan 1.000 .271 .514 3.694 .000 .321 3.112 

Semangat .965 .183 .551 5.287 .000 .573 1.745 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 133) 

 

Tabel 4.18 menunjukkan nilai VIFsemua variabel bebas (penyebab) 

kurang dari 10 dari, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinieritas dalam model penelitian ini dan memenuhi prinsip dasar analisis 

jalur. 
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4.4. Analisis Statistik 

4.4.1. Persamaan Substruktur I 

Tabel 4.19 

Rekap Persamaan Substruktur I 

Variabel Eksogen Koefisien 

Regresi 

thitung Sig. Kesimpulan 

Keselamatan Kerja 0,243 2,296 0,018 H0 ditolak 

Kesehatan Kerja 0,685 4,670 0,000 H0 ditolak 

Variabel Endogen    : Semangat Kerja 

R : 0,653 

R
2
 : 0,427 

F hitung : 22,716 

Sig. : 0,05 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 130-131) 

Persamaan struktural untuk menghitung pengaruh variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Z dapat dilihat sebagai berikut: 

Z = PZ X1 + PZ X2 + Є1 ....................persamaan 1 

dimana: 

Z  : Semangat kerja 

X1   : Keselamatan kerja 

X2   : Kesehatan kerja 

Є1   :Error 

Z = 0,243X1 + 0,685X2 + 0,573 ....................persamaan 1 

 

1) Koefisien Determinan 

Tabel 4.20 

Tabel Model SummarySubstruktur I 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .653
a
 .427 .408 2.60895 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 130) 
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Tabel 4.20menunjukkan besar R Square (r
2
) adalah 0,427. Angka 

tersebut menunjukkan pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

semangat kerja dengan menghitung koefisien determinan (KD) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

KD = r
2
 x 100% 

KD = 0,427 x 100% 

KD = 42,7 % 

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa 42,7 persenvariasi variabel 

semangat kerja dapat dijelaskan oleh variabel keselamatan dan kesehatan kerja, 

sedangkan sekitar 57,3 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 

2) Uji F 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hasil perhitungan uji F dapat 

dilihat pada tabel ANOVA
b
.Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1. Merumuskan hipotesis operasional. 

H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara 

simultan terhadap semangat kerja  

H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

terhadap semangat kerja  

2. Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat kebebasan (DK) 

pengujian. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% 

(0,05). Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 2,76. 

3. Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria pengujian hipotesisnya:  

H0 diterima jika Fhitung< Ftabel 
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H0 ditolak jika Fhitung> Ftabel 

4. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4). 

 Dari langkah-langkah tersebut maka hasil perhitungannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.21 

Tabel ANOVA Substruktur I 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 309.234 2 154.617 22.716 .000
a
 

Residual 415.203 61 6.807   

Total 724.438 63    

 Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 130) 

 

Hasil perhitungan pada tabel 4.21 diperoleh angka Fhitung sebesar 22,716 

> Ftabel sebesar2,76 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya,ada pengaruh 

antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan terhadap semangat 

kerja.  

2)  

3) Uji t 

Hasil uji t dapat dilihat pada angka t, sedangkan untuk besar 

pengaruhnya dapat dilihat padaangka Beta atau Standardized Coefficient. 

Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1. Merumuskan hipotesis operasional.  

H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap semangat kerja  

H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap semangat kerja 
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2. Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat kebebasan (DK) 

pengujian. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% 

(0,05). Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 1,998. 

3. Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria pengujian hipotesisnya: 

 H0 diterima jika t penelitian < t tabel. 

 H0 ditolak jika t penelitian > t tabel. 

4. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4).  

 Dari langkah-langkah tersebut maka hasil perhitungannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.22 

Tabel Koefisien Variabel X 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.563 3.100  2.762 .008 

Keselamatan .373 .226 .243 2.296 .018 

Kesehatan .761 .163 .685 4.670 .000 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 131) 

 

Tabel 4.22menunjukkan angka thitung untuk keselamatan kerja 

sebesar2,296> ttabel adalah 1,998 (taraf signifikansi sebesar 0,05) sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruhantara keselamatan kerja terhadap 

semangat kerja dan besarnya pengaruh adalah 0,243 atau 24,3 persen. 

Hasil perhitungan untuk kesehatan kerja terdapat thitung sebesar 4,670 > 

ttabel adalah 1,998 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh 

antara kesehatan kerja terhadap semangat kerja dan besar pengaruhnya adalah 

0,685 atau 68,5 persen. 
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4) Korelasi 

Tabel 4.23 

Tabel KorelasiX1 dan X2 

  Keselamatan Kesehatan 

Keselamatan Pearson Correlation 1 .751
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 64 64 

Kesehatan Pearson Correlation .751
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 131) 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel 

keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebesar 0,751. Menurut Sarwono 

(2007:183) untuk menafsir angka tersebut, digunakan kriteria sebagai berikut : 

12. 0 – 0,25  : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

13. > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

14. > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

15. > 0,75 – 1  : Korelasi sangat kuat 

Artinya, hubungan antara variabel keselamatan kerja dengan variabel 

kesehatan kerja sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah 

maksudnya apabila keselamatan kerja tinggi maka kesehatan kerja juga tinggi. 

Korelasi kedua variabel tersebut juga bersifat signifikan karena mempunyai 

angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,01. 
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4.4.2. Persamaan Substruktur II 

Tabel 4.24 

Rekap Persamaan Substruktur II 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig. Kesimpulan 

Keselamatan Kerja 0,419 2,669 0,010 H0 ditolak 

Kesehatan Kerja 0,514 3,694 0,000 H0 ditolak 

Semangat Kerja 0,551 5,287 0.000 H0 ditolak 

Variabel Endogen    : Kinerja 

R : 0,792 

R
2
 : 0,627 

F hitung : 33,601 

Sig. : 0,05 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 131-133) 

Persamaan struktural untuk menghitung pengaruh variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Y melalui variabel Z dapat dilihat sebagai berikut: 

Y = PY X1 + PY Z+ PY X2 + Є2 ....................persamaan 2 

dimana: 

Z  : Semangat kerja 

X1   : Keselamatan kerja 

X2   : Kesehatan kerja 

Y  : Kinerja karyawan 

Є1  :Error 

Y = 0,419X1 + 0,551Z+ 0,514X2 + 0,373  ....................persamaan 2 

 

 

1) Koefisien Determinan 

Tabel 4.25 

Tabel Model Summary Substruktur II 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .792
a
 .627 .608 3.72098 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 132) 
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Tabel 4.25menunjukkan besar R Square (r
2
) adalah 0,627. Angka 

tersebut menunjukkan pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja serta semangat 

kerja terhadap kinerja dengan menghitung koefisien determinan (KD) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

KD = r
2
 x 100% 

KD = 0,627 x 100% 

KD = 62,7 % 

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa 62,7 persenvariasi variabel 

kinerja dapat dijelaskan oleh variabel keselamatan dan kesehatan kerja serta 

semangat kinerja, sedangkan sekitar 37,3 persen lainnya dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model. 

 

2) Uji F  

Untuk mengetahui hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 

ANOVA
b
.Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1. Merumuskan hipotesis operasional. 

H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara 

simultan terhadapkinerja 

H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

terhadap kinerja 

2. Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat kebebasan (DK) 

pengujian. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% 

(0,05). Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 2,76. 

3. Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria pengujian hipotesisnya:  
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H0 diterima jika Fhitung< Ftabel 

H0 ditolak jika Fhitung> Ftabel 

4. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4). 

 Dari langkah-langkah tersebut maka hasil perhitungannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.26 

Tabel ANOVA Substruktur II 

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1395.697 3 465.232 33.601 .000
a
 

Residual 830.741 60 13.846   

Total 2226.438 63    

 Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 132) 

 

Tabel 4.26menunjukkan angka Fhitung sebesar 33,601> Ftabel dengan taraf 

signifikansi 0,05 (5%) sebesar 2,76 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerjasecara bersama 

terhadap kinerja karyawan melalui semangat kerja.  

 

3) Uji t  

Hasil uji t dapat dilihat pada angka t, sedangkan untuk besar 

pengaruhnya dapat dilihat padaangka Beta atau Standardized Coefficient. 

Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1. Merumuskan hipotesis operasional.  

H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap kinerja 
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H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap kinerja 

2. Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat kebebasan (DK) 

pengujian. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% 

(0,05). Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 1,998. 

3. Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria pengujian hipotesisnya: 

 H0 diterima jika t penelitian < t tabel. 

 H0 ditolak jika t penelitian > t tabel. 

4. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4).  

 Dari langkah-langkah tersebut maka hasil perhitungannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.27 

Tabel Koefisien Variabel X dan Z 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.424 4.690  3.502 .001 

Keselamatan .937 .351 .419 2.669 .010 

Kesehatan 1.000 .271 .514 3.694 .000 

Semangat .965 .183 .551 5.287 .000 

  Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 132) 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.27 diperoleh angka thitung untuk 

keselamatan kerja sebesar 2,669 > ttabel adalah 1,998 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya adanya pengaruh antara keselamatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Besar pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 

0,419 atau 41,9 %. 
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Pada hasil perhitungan untuk kesehatan kerja terdapat thitung sebesar 

3,694 > ttabel adalah 1,998 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, adanya 

pengaruh antara kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Besar pengaruh 

kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 0,514 atau 51,4%. 

Tabel 4.27menunjukkan angka thitung untuk semangat kerja sebesar 5,287 

> ttabel adalah 1,998 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya adanya 

pengaruh antara semangat kerja terhadap kinerja karyawan. Besar pengaruh 

semangat kerja terhadap kinerja karyawan adalah 0,551 atau 55,1 %. 

 

4) Korelasi 

Tabel 4.28 

Tabel Korelasi X1, X2 dan Z 

  Keselamatan Kesehatan Semangat 

Keselamatan Pearson Correlation 1 .751
**

 .471
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 64 64 64 

Kesehatan Pearson Correlation .751
**

 1 .653
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 64 64 64 

Semangat Pearson Correlation .471
**

 .653
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014(Lampiran 6, hal 133) 

(1) Korelasi antara keselamatan dan kesehatan kerja 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel 

keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebesar 0,751. Menurut Sarwono 

(2007:183) untuk  menafsir angka tersebut, digunakan kriteria sebagai 

berikut : 
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16. 0 – 0,25  : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

17. > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

18. > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

19. > 0,75 – 1  : Korelasi sangat kuat 

Artinya, hubungan antara variabel keselamatan kerja dengan 

variabel kesehatan kerja sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). 

Searah maksudnya apabila keselamatan kerja tinggi maka kesehatan 

kerja juga tinggi. Korelasi kedua variabel tersebut juga bersifat 

signifikan karena mempunyai angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,01. 

(2) Korelasi antara keselamatan dan semangat kerja 

Pada perhitungan diatas diperoleh angka korelasi antara variabel 

keselamatan dan semangat kerja yaitu sebesar 0,471. Artinya, hubungan 

antara variabel keselamatan kerja dengan variabel semangat kerja cukup 

kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah maksudnya apabila 

keselamatan kerja tinggi maka semangat kerja juga tinggi. Korelasi 

kedua variabel tersebut juga bersifat signifikan karena mempunyai angka 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,01. 

(3) Korelasi antara kesehatan dan semangat kerja 

Tabel 4.27menunjukkan angka korelasi antara variabel kesehatan 

dan semangat kerja yaitu sebesar 0,653. Artinya, hubungan antara 

variabel kesehatan kerja dengan variabel semangat kerja kuat dan searah 

(karena hasilnya positif). Searah maksudnya apabila kesehatan kerja 

tinggi maka semangat kerja juga tinggi. Korelasi kedua variabel tersebut 
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juga bersifat signifikan karena mempunyai angka signifikansi sebesar 

0,000 < 0,01. 

 

4.4.3. Perhitungan Pengaruh 

4.4.3.1. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE) 

Untuk menghitung pengaruh langsung, digunakan formula sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh variabel keselamatan kerja terhadap semangat kerja 

 X1 Z = 0,243 

2. Pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap semangat kerja 

 X2 Z = 0,685 

3. Pengaruh variabel keselamatan kerja terhadap kinerja 

 X1 Y =0,419 

4. Pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap kinerja 

 X2 Y = 0,514 

5. Pengaruh variabel semangat kerja terhadap kinerja 

 Z  Y = 0,551 

 

4.4.3.2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE) 

Untuk menghitung pengaruh tidak langsung, digunakan formula sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh variabel keselamatan kerja terhadap kinerja melalui 

semangat kerja 

X1 Z  Y = (0,243 x 0,551) = 0,134 
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2. Pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap kinerja melalui semangat 

kerja 

X2 Z  Y = (0,685 x 0,551) = 0,377 

 

4.4.3.3. Pengaruh Total (Total Effect) 

Untuk menghitung pengaruh total, digunakan formula sebagai berikut: 

1. Pengaruh variabel keselamatan kerja terhadap kinerja melalui 

semangat kerja 

X1 Z  Y = (0,243 + 0,551) = 0,794 

2. Pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap kinerja melalui semangat 

kerja 

X2 Z  Y = (0,685 + 0,551) = 1,236 

3. Pengaruh variabel keselamatan kerja terhadap kinerja 

X1 Y = 0,419 

4. Pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap kinerja 

X2 Y = 0,514 

5. Pengaruh variabel semangat kerja terhadap kinerja 

Z  Y = 0,551 
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Gambar 4.1. Hasil Model Diagram Jalur 

Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut: 

Z = 0,243X1 + 0,685X2 + 0,573  ....................persamaan 1 

Y = 0,419X1 + 0,551Z+ 0,514X2 + 0,373 ....................persamaan 2 

 

4.4.4. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.29 

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Bunyi Hipotesis Keterangan 

H1 Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

secara parsial terhadap semangat kerja. 

Terbukti 

H2 Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

secara simultan terhadap semangat kerja. 

Terbukti 

 

 

R=0,792  R
2
=0,627  F=33,601 

 

R=0,653  R
2
=0,427  F=22,716 

 Є1 = 0,573 

 

Є2 = 0,373 

 

Z Y 

X1 

X2 

rX1 X2 

0,751 

pZ X1 

0,243 

pY X1 

0,419 

pYZ 

0,551 

pZ X2 

0,685 
pY X2 

0,514 
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Lanjutan Tabel 4.29 

Hipotesis Bunyi Hipotesis Keterangan 

H3 Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

secara parsial terhadap kinerja. 

Terbukti 

H4 Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

secara simultan terhadap kinerja. 

Terbukti 

H5 Ada pengaruh antara semangat kerja terhadap kinerja. Terbukti 

H6 Pengaruh langsung (keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja) lebih besar daripada pengaruh tidak 

langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja melalui semangat kerja). 

Terbukti 

 

4.5. Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan 64 responden dari karyawanyang 

bekerja di PT Macananjaya Cemerlang. Demografi responden yang 

mendominasi penelitian ini adalahkaryawan PT Macananjaya Cemerlang 

mayoritas laki-laki yaitu sebanyak 58 orang, memiliki usia diatas 38 

tahun sebanyak 32 orang, dengan waktu lama bekerja lebih dari 20 tahun 

sebanyak 22 orang, memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak 

61 orangdan 51 orangsudah menikah. 

Persepsi karyawan PT Macananjaya Cemerlang tentangpengaruh 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap semangat kerja dan 

kinerjadapat dikatakan sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari persepsi 

karyawan tetap terhadap masing-masing variabel independen. Persepsi 

karyawan tetap terhadap variabel keselamatan kerja (X1) dengan nilai 

rata-rata 3,15 (tabel 4.13) memperlihatkan hasil yang baik.Persepsi 



 
 

108 

 

karyawan terhadap variabel kesehatan kerja (X2) dengan nilai rata-rata 

3,15 (tabel 4.14)menunjukkan hasil yang baik. Persepsi 

karyawanterhadap variabel semangat kerja (Z) menunjukkan hasil yang 

sangat baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor sebesar 3,29 (tabel 

4.15). Persepsi karyawanterhadap variabel kinerja (Y)juga menunjukkan 

hasil yangsangat baik, ini terlihat pada nilai rata-rata skor sebesar 3,31 

(tabel 4.16). 

Dalam penelitian ini keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerjakaryawanPT 

Macananjaya Cemerlang secara simultan dan parsial. Selain itu 

keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerjakaryawan PT Macananjaya Cemerlang secara simultan 

dan parsial. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.5.1. Pengaruh Signifikan Secara Parsial Antara Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Semangat Kerja  

Setelah dilakukan pengujian terhadap data maka diperoleh hasil 

seperti yang tertera pada tabel 4.22,angka thitung untuk keselamatan kerja 

2,296 lebih besar dari ttabel yaitu 1,998. Hal ini menunjukkan bahwa 

keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja 

karyawan. Besarnya pengaruh keselamatan kerja terhadap semangat 

kerja adalah 0,243 atau sebesar 24,3%. 

Tabel 4.22 juga menunjukkan besar thitung kesehatan kerja adalah 

4,670 > ttabel adalah 1,998 sehingga kesehatan kerja juga berpengaruh 
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signifikan terhadap semangat kerja. Besar pengaruh kesehatan kerja 

terhadap semangat kerja adalah 0,685 atau 68,5%. Artinya dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan baik keselamatan maupun 

kesehatan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang Klaten. 

Hasil pengujian tersebut sesuai dengan penelitian Triadityo 

(2012) yang menyatakan bahwa keselamatan kerja memiliki pengaruh 

terhadap semangat kerja. Apabila keselamatan kerja meningkat, maka 

semangat kerja karyawan juga akan meningkat.Perusahaan diharapkan 

untuk selalu menjaga pemberian keselamatan kerja pada karyawan atau 

bahkan dapat meningkatkannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, juga diketahui bahwa kesehatan 

kerja mempengaruhi semangat kerja pada karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang. Hasil penelitian tersebutsesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Reni (2008) yang menjelaskan bahwa kesehatan kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja. 

Mangkunegara (2002:162) mengungkapkan bahwa selain bertujuan 

untuk menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, 

program keselamatan dan kesehatan kerja juga untuk meningkatkan 

kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja karyawan.Oleh karena 

itu diharapkan perusahaan dapat menjaga pemberian kesehatan kerja 

kepada karyawan agar semangat kerja karyawan juga terjaga. Apabila 

perusahaan ingin mendapatkan semangat kerja yang tinggi, perusahaan 

dapat meningkatkan pemberian kesehatan kerja pada karyawan. 
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4.5.2. Pengaruh Signifikan Secara Simultan Antara Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Semangat Kerja 

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja secara simultan bepengaruh signifikan terhadap 

semangat kerja. Hasil perhitungan pada tabel 4.21 menunjukkan nilai 

Fhitung sebesar 22,716 > Ftabel dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) sebesar 

2,76. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah layak dan 

benar. Artinya keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang Klaten. Besarnya pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap semangat kerja adalah 0,427. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Reni (2008) yangmenyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap semangat 

kerja.Hal tersebut dikarenakan keselamatan dan kesehatan merupakan 

dua hal yang saling melengkapi dan dibutuhkan karyawan terlebih untuk 

meningkatkan semangat kerja. Apabila pemberian keselamatan dan 

kesehatan kerja meningkat maka semangat kerja karyawan juga akan 

meningkat. 

 

4.5.3. Pengaruh Signifikan Secara Parsial Antara Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 
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Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis 3 maka diperoleh 

hasil angka thitung untuk keselamatan kerja 2,669 lebih besar dari 

ttabelyaitu 1,998. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Besarnya pengaruh 

keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 0,419 atau sebesar 

41,9 %.Hasil untuk kesehatan kerja, diperoleh thitung sebesar 3,694 > 

ttabelyaitu 1,998 sehingga kesehatan kerja juga berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Pengaruh kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan yaitu sebesar 0,514 atau 51,4%. Artinya dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan baik keselamatan maupun kesehatan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang Klaten. 

Hasil pengujian tersebut sesuai dengan penelitian Fahrizi (2012), 

Ilfani dan Nugraheni (2013) serta Kusuma (2012) yang menyatakan 

bahwa keselamatan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja. Apabila 

keselamatan kerja meningkat, maka kinerja karyawan juga akan 

meningkat. Meningkatnya pemberian keselamatan kerjamembuat 

karyawan merasa aman dan terlindungi, dengan demikian mereka tidak 

akan cemas dan merasa nyaman bekerja sehingga dapat kinerja 

karyawan meningkat.Dengan demikian perusahaan diharapkan untuk 

selalu menjaga pemberian keselamatan kerja pada karyawan atau bahkan 

dapat meningkatkannya.  

Hasil penelitian ini jugasesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kautsar (2013), Indriasari (2008) sertaYusuf dkk (2012) yang 

menjelaskan bahwa kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap kinerja.Meningkatnya pemberian kesehatan kerja 

akan mengingkatkankinerja karyawan.Hal ini juga diperkuat oleh 

pendapat Handoko (2000:84) yang mengungkapkan bahwa lingkungan 

kerja fisik yang menjadi perhatian utama dari program keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat berpengaruh terhadap  hasil  kerja manusia 

tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus tetap menjaga atau 

meningkatkan pemberian keselamatan pada karyawan, begitu juga 

dengan kesehatan kerja. 

 

4.5.4. Pengaruh Signifikan Secara Simultan Antara Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

Hasil perhiungan pada tabel 4.26 menunjukkan nilai Fhitung 

sebesar 33,601> Ftabel dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) sebesar 2,76. 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah layak dan 

benar. Artinya keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang Klaten. 

Besarnya pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

adalah 0,427. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kautsar (2013), Indriasari (2008), Ilfani dan Nugraheni (2013) yang 

menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan.Hal 

tersebut dikarenakan keselamatan dan kesehatan merupakan dua hal 

yang saling melengkapi dan dibutuhkan karyawan terlebih untuk 
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meningkatkan kinerja karyawan, oleh karena itu apabila keselamatan dan 

kesehatan kerja yang diberikan perusahaan tinggi maka kinerja karyawan 

juga akan tinggi. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat selalu 

menjaga atau bahkan meningkatkan pemberian keselamatan dan 

kesehatan kerja kepada karyawan agar kinerja mereka juga terjaga atau 

bahkan meningkat. 

 

4.5.5. Pengaruh Signifikan Antara Semangat Kerja Terhadap Kinerja 

Tabel 4.27menunjukkan angka thitung untuk semangat kerja 

sebesar 5,287 sehingga > dari ttabel yaitu 1,998. Hal ini berarti semangat 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Besarnya 

pengaruh semangat kerja terhadap kinerja adalah 0,551 atau sebesar 55,1 

%. Artinya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan semangat 

kerja terhadap kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang Klaten. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurhendar (2007), Putra (2010), Adnyani (2012) dan Wandik 

(2011) yang menjelaskan bahwa semangat kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja.Dalam penelitian Adnyani (2008) juga 

dijelaskan bahwa semangat kerja sangat erat kaitannya dengan kondisi 

metal karyawan, apabila semangat kerja mereka tinggi maka hasil kerja 

atau produktifitas mereka juga akan tinggi. Sebaliknya apabila semangat 

kerja karyawan menurun, hasil kerja karyawan pun juga ikut 

menurun.Hasibuan (2006:94) juga mengungkapkan bahwa semangat 

kerja ini akan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas 
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dalam pekerjaannya. Semangat kerja karyawan tinggi maka akan 

mempengaruhi kreativitas dan aktivitas karyawan untuk bekerja lebih 

baik, yang mana akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Apabila 

perusahaan ingin menjaga kinerja karyawan, maka perusahaan harus 

menjaga semangat kerja mereka. Apabila perusahaan ingin 

meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan harus meningkatkan 

semangat kerjanya. 

 

4.5.6. Lebih Besar Pengaruh Langsung (Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Terhadap Kinerja) daripada Pengaruh Tidak Langsung 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Melalui 

Semangat Kerja) 

Hasil perhitungan data diperoleh pengaruh langsung keselamatan 

kerja terhadap kinerja sebesar 0,419 dan pengaruh langsung kesehatan 

kerja terhadap kinerja sebesaar 0,514. Sedangkan pengaruh tidak 

langsung keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh angka 

sebesar 0,134 dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,377. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitianMunandar dkk (2014) dan Qoiriyah (2010) yang 

menyatakan bahwa pengaruh langsung (keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja) lebih besar daripada pengaruh tidak langsung 

(keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja melaluisemangat 
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kerja).Keselamatan dan kesehatan kerja akan lebih besar mempengaruhi 

kinerja secara langsung, namun perusahaan juga tidak boleh 

mengabaikan semangat kerja karyawan karena semangat kerja juga akan 

mempengaruhi kinerja secara tidak langsung. Oleh karena itu selain 

menjaga pemberian keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya juga 

tetap memperhatikan semangat kerja karyawan agar kinerjanya tetap 

terjaga dan meningkat. 

 

  


