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ABSTRACT 

The study titled “The Influence of Occupational Health and Safety on Morale 

and Employee Performance at PT Macananjaya Cemerlang Klaten” was study about 

the influence of occupational health and safety company’s program on their 

employees. Employees are assets that must be maintained by the company. 

Maintenance is matters relating to occupational safety and health. Provision of health 

and safety for employees that expected could improve morale and performance. This 

study aims to determine how much influence the direct (health and safety of the 

performance), how much influence indirectly (occupational health and safety 

performance through morale) and to determine whether the direct effect is greater 

than the indirect effect. This research was conducted at PT Macananjaya Cemerlang 

using a sample of 83 employees. This study used path analysis approach. 

The results showed the influence of occupational health and safety on morale 

in the amount of 0.243 & 0.685 (partial) and 0.427 (simultaneous), the influence of 

occupational safety and health on the performance that is equal to 0.419 and 0.514 

(partial) and 0.627 (simultaneous), as well as the influence of morale on the 

performance that is equal to 0.551. Based on these results it can be concluded that the 

direct effect is greater than the indirect effect. 
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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Terhadap Semangat Kerja dan Kinerja Karyawan PT Macananjaya Cemerlang 

Klaten” merupakan penelitian mengenai pengaruh program keselamatan dan 

kesehatan kerja sebuah perusahaan kepada karyawannya. Karyawan merupakan aset 

yang harus dipelihara dengan baik oleh perusahaan. Pemeliharaan merupakan hal-hal 

yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemberian keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja 

dan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja), seberapa besar 
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pengaruh tidak langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja melalui 

semangat kerja) serta untuk mengetahui apakah pengaruh langsung lebih besar 

daripada pengaruh tidak langsung. Penelitian ini dilakukan di PT Macananjaya 

Cemerlang dengan menggunakan sampel sebanyak 83 karyawan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan analisis jalur. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap semangat kerja yaitu sebesar 0,243 & 0,685 (parsial) dan 0,427 

(simultan), pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja yaitu sebesar 

0,419 & 0,514 (parsial) dan 0,627 (simultan), serta pengaruh semangat kerja terhadap 

kinerja yaitu sebesar 0,551. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. 

 

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Semangat Kerja, Kinerja Karyawan 

 
  

 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Dalam 

sebuah perusahaan karyawanlah yang menjadi aset terpenting. Karyawan merupakan 

aset yang harus dijaga dengan baik terutama oleh manajemen sumber daya manusia 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2006:21) fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, manajemen SDM harus memperhatikan tentang 

pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan 

dan kesehatan kerja.  

Keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan kini menjadi pusat 

perhatian. Rivai (2004:411) keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada 

kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh 

lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Adanya program keselamatan 

dan kesehatan kerja sangatlah penting, untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

baik bagi karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan 



diharapkan dapat meningkatkan kinerja karena apabila karyawan merasa aman dan 

sehat maka kinerja mereka akan meningkat. 

Rivai dan Sagala (2009:548) mengungkapkan tentang kinerja dimana 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan 

menurut Simamora (2006:209) kinerja (prestasi kerja) merupakan tingkat 

terhadapnya para karyawan mencapai persyaratan kerja. Dari kedua pendapat diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja karyawan yang mencapai 

persyaratan kerja. Namun untuk dapat mencapai kinerja yang tinggi pimpinan 

perusahaan juga harus memperhatikan semangat kerja. Sastrohadiwiryo (2008:30) 

menyatakan bahwa semangat kerja yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha 

kerjasama karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, sebab dengan adanya 

semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi 

bagi perusahaan. 

Menurut Nitisemito (1984:160) semangat kerja adalah melakukan pekerjaan 

secara lebih giat, sehingga pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih 

baik. Adanya semangat kerja yang tinggi, diharapkan kinerja karyawan juga 

meningkat. Nitisemito (1984:160) menjelaskan dengan meningkatnya semangat dan 

kegairahan kerja, maka pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan akan 

dapat dikurangi, absensi akan dapat diperkecil, kemungkinan perpindahan 

karyawan/pegawai dapat diperkecil seminimal mungkin, dan sebagainya. 

PT Macananjaya Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

percetakan. Perusahaan tersebut telah banyak memproduksi buku-buku pelajaran dan 

pendistribusiannya sampai ke seluruh Indonesia. Begitu banyak buku-buku yang 

diproduksi sehingga perusahaan ini juga membutuhkan banyak karyawan dalam 



pengerjaan buku-buku tersebut. Dalam rangka menjalankan salah satu fungsi MSDM 

yaitu pemeliharaan sumber daya manusia dalam perusahaan, maka perlu adanya 

program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan yang diharapkan dapat 

meningkatkan semangat kerja dan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja), seberapa besar pengaruh tidak langsung (keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja melalui semangat kerja) serta untuk mengetahui apakah pengaruh 

langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul  “Pengaruh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Semangat Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT Macananjaya Cemerlang Klaten”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen SDM 

Manusia merupakan aset penting untuk sebuah perusahaan. Agar dapat 

bekerja dengan baik, manusia perlu dikembangkan dan diatur dalam manajemen 

sumber daya manusia (MSDM). MSDM menurut Dessler (2008:5) adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, 

memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. 

Hasibuan (2006:10) mendefinisikan MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa MSDM merupakan proses mengelola manusia sebagai tenaga 

kerja secara manusiawi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien demi 

terwujudnya tujuan organisasi (perusahaan). 



Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kegiatan dari 

manajemen sumber daya manusia yang masuk dalam fungsi pemeliharaan. 

Mangkunegara (2002:161) menyebutkan bahwa dalam bidang kepegawaian 

keselamatan kerja menunjukkan kondisi aman atau selamat dari penderitaan, 

kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja menunjuk pada 

kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja. 

Menurut Suma’mur (1996:1), aspek-aspek dalam keselamatan kerja adalah 

tempat kerja serta mesin dan peralatan. Tempat kerja merupakan lokasi dimana para 

karyawan melaksanakan aktifitas kerjanya, sedangkan mesin dan peralatan 

merupakan bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya 

berupa alat – alat berat dan ringan. 

Menurut Dessler (1997:346), aspek-aspek kesehatan kerja antara lain keadaan 

dan kondisi karyawan, lingkungan kerja serta perlindungan karyawan. Keadaan dan 

kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja 

yang mendukung aktivitas dalam bekerja, lingkungan kerja adalah lingkungan yang 

lebih luas dari tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja dan 

perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan untuk menunjang 

kesejahteraan karyawan. 

 

Semangat Kerja 

Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan semangat kerja dari para 

karyawannya. Semangat kerja merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

tindakan seseorang dalam bekerja karena mudah berubah-ubah. Menurut Nitisemito 



(1984:160) semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga 

pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Semangat kerja ini akan  

merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam pekerjaannya.  

Menurut Hasibuan (2006:94) menyatakan bahwa semangat kerja adalah 

keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta 

berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Nitisemito (1992) 

mengungkapkan bahwa terdapat empat aspek semangat kerja yaitu absensi, 

kerjasama, kepuasan kerja dan kedisiplinan. Absensi menunjukkan ketidakhadiran 

karyawan, kerjasama merupakan sebuah bentuk dari tindakan seseorang terhadap 

orang lain, kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan melalui cara pandang karyawan terhadap pekerjaan mereka, 

serta kedisiplinan merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan 

peraturan  organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. 

 

Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan perlu diperhatikan karena kinerja karyawan akan 

mempengaruhi kinerja kelompok dan kemudian akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Menurut Rivai dan Sagala (2009:548) kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Menurut Simamora (2006:209) kinerja 

(prestasi kerja) adalah tingkat terhadapnya para karyawan mencapai persyaratan 

kerja. Hasibuan (2006:95) menyatakan bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam 

kinerja adalah sebagai berikut kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, 

kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, serta 

tanggung jawab. 
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Hipotesis Penelitian 

1. H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap semangat kerja. 

2. H2 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

terhadap semangat kerja. 

3. H3 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap kinerja. 

4. H4 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

terhadap kinerja. 

5. H5 : Ada pengaruh antara semangat kerja terhadap kinerja. 

6. H6 : Pengaruh langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja) lebih 

besar daripada pengaruh tidak langsung (keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja melalui semangat kerja). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Macananjaya Cemerlang yang berada di Jl. 

Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara, Klaten 57438, Jawa Tengah P.O. Box 181 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 460 karyawan dari PT Macananjaya Cemerlang. 

Metode pengambilan sampling pada penelitian ini adalah dengan metode Simple 

Random Sampling dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 83 karyawan. 

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala Likert. 

Data sekunder diperoleh dari perusahaan dan internet yang berupa data tentang visi, 

misi dan sejarah perusahaan. Analisis statistik penelitian ini menggunakan analisis 

jalur. Menurut Robert D. Rutherford (dalam Sarwono, 2007:1), analisis jalur 

merupakan  suatu  teknik  untuk  menganalisis  hubungan  sebab  akibat  yang  terjadi  

pada  regresi  berganda  jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung 

tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung.  

 

PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis penelitian ini dengan menggunakan analisis jalur. Uji 

analisis jalur dilakukan dengan variabel bebas keselamatan (X1) dan kesehatan kerja 

(X2), dengan variabel mediasi semangat kerja (Z) serta variabel terikat kinerja 

karyawan (Y). 

 

 

 



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 119-120) 

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

Tabel diatas menunjukkan besar R Square (r
2
) adalah 0,427. Angka tersebut 

mempunyai maksud bahwa 42,7 % variasi variabel semangat kerja dapat dijelaskan 

oleh variabel keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan sekitar 57,3 % lainnya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Angka Fhitung sebesar 22,716 > Ftabel 

dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) sebesar 2,76. Artinya, adanya pengaruh antara 

keselamatan dan kesehatan kerja secara bersama terhadap semangat kerja.  

Angka thitung untuk keselamatan kerja sebesar 2,296 > ttabel adalah 1,998 (taraf 

signifikansi sebesar 0,05). Artinya ada pengaruh antara keselamatan kerja terhadap 

semangat kerja dan besarnya pengaruh adalah 0,243. Hasil perhitungan untuk 

kesehatan kerja terdapat thitung sebesar 4,670 > ttabel adalah 1,998. Artinya ada 

pengaruh antara kesehatan kerja terhadap semangat kerja dan besar pengaruhnya 

adalah 0,685. 

 

 

 

 



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 120-122) 

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

Tabel diatas menunjukkan besar R Square (r
2
) adalah 0,627. Angka tersebut 

mempunyai maksud bahwa 62,7 % variasi variabel kinerja dapat dijelaskan oleh 

variabel keselamatan dan kesehatan kerja serta semangat kinerja, sedangkan sekitar 

37,3 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Angka Fhitung sebesar 

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

pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara bersama terhadap kinerja 

karyawan melalui semangat kerja.  

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh angka thitung untuk keselamatan kerja 

sebesar 2,669 > ttabel adalah 1,998. Artinya adanya pengaruh antara keselamatan kerja 

terhadap kinerja karyawan dan besar pengaruhnya adalah 0,419. Angka thitung 

kesehatan kerja sebesar 3,694 > ttabel adalah 1,998. Artinya, adanya pengaruh antara 

kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan dan besar pengaruhnya adalah 0,514. 

Angka thitung untuk semangat kerja sebesar 5,287 > ttabel adalah 1,998. Artinya adanya 

pengaruh antara semangat kerja terhadap kinerja karyawan dan besar pengaruhnya 

0,551. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja) karyawan PT 

Macananjaya Cemerlang lebih besar daripada pengaruh tidak langsung (keselamatan 

dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan dengan melalui semangat kerja). 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang yaitu sebesar 

0,243 & 0,685 secara parsial dan 0,427 secara simultan. Pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang yaitu sebesar 

0,419 & 0,514 secara parsial dan 0,627 secara simultan. Pengaruh semangat kerja 

terhadap kinerja yaitu sebesar 0,551. 

Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa pengaruh langsung 

(keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja) karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang lebih besar daripada pengaruh tidak langsung (keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap kinerja karyawan dengan melalui semangat kerja). Hal ini dibuktikan 

dari hasil analisis yang menyimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja secara langsung yaitu sebesar 0,419 dan 0,514, 

sedangkan besar pengaruh tidak langsung keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja melalui kinerja yaitu sebesar 0,134 dan 0,377. 

 

Saran 

Perusahaan sebaiknya menjaga pemberian keselamatan dan kesehatan kerja 

kepada karyawan agar semangat kerja karyawan juga terjaga. Apabila ingin 

mendapatkan semangat kerja yang tinggi, perusahaan harus meningkatkan pemberian 

keselamatan dan kesehatan kerjanya. Perusahaan sebaiknya tetap menjaga atau 

meningkatkan pemberian keselamatan kerja karena dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Begitu juga dengan kesehatan kerja, apabila kesehatan kerja meningkat 

maka kinerja karyawan juga akan meningkat. 
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