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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum PT Genco Jepara 

PT Genco Jepara merupakan perusahaan industri meubel kayu jati yang 

masih muda dan merupakan kelanjutan dari usaha sebelumnya. Dimana dahulu 

hanya merupakan kantor sentral saja dan sejak tahun 2005 mulai finishing sendiri 

dengan jumlah tenaga kerja produksi kurang lebih 47 orang dan tenaga kerja staff 

3 orang. Modal kepemilikan 100 % adalah modal sendiri dan komoditi ekspor 

dengan tujuan ke Malaysia, Singapura, dan Kanada serta domestik. Untuk 

penjualan, tiap bulan PT Genco Jepara mampu melakukan pengiriman 2-3 

kontainer dengan masing-masing kontainer berisi ± 200 piece dan mampu 

mendatangkan keuntungan 20% dari penjualan seluruhnya yang sebesar 100 

juta/kontainer.  

Dalam proses produksinya PT Genco Jepara bertempat di Desa Bandengan 

RT 05/RW 01 Jepara untuk proses penampungan bahan baku yang diperoleh 

langsung dari penjual di Jepara. Pengolahan kayu sampai pada pembentukan 

model untuk kemudian diproses proses dan dipasarkan. Semua kebijakan di dalam 

lingkungan PT Genco Jepara tergantung pada pemilik, dan dibantu oleh 1 

manager. Urusan bagian keuangan dilaksanakan oleh karyawan bagian keuangan 

yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris. Bagian gudang bekerja untuk 

meneliti barang-barang yang akan dikirim. Bagian pengawas bertugas untuk 

mengawasi karyawan bagian produksi dan kualitas hasil produksi. 
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4.2 Deskripsi Responden 

Sebelum masuk dalam tahap pengujian, terlebih dahulu akan dikemukakan 

gambaran karakteristik-karakteristik responden, tujuannya untuk menampilkan 

informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskriptif 

demografi responden memberikan gambaran mengenai karakteristik responden 

yang menunjukkan besarnya presentasi jenis kelamin dan pendidikan terakhir 

karyawan PT Genco Jepara. Berikut adalah rangkuman data mengenai deskripsi 

karakteristik responden yang ditampilkan. 

Tabel 4.1 
Deskriptif Responden 

No Keterangan Jumlah Persentasi
1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 
b. Perempuan 

15
35

30%
70%

Jumlah 50 100% 
2. Pendidikan Terakhir: 

a. SLTA 
b. Diploma 
c. Sarjana 

41
5
4

82%
10%
8%

Jumlah 50 100% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017. 

Data di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini yaitu karyawan 

PT Genco Jepara. Sebagian besar karyawan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 35 orang atau 70% dan 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau 30%. latar belakang 

pendidikan karyawan didominasi yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 41 

orang atau sebesar 82% kemudian D3 sebanyak 5 orang atau sebesar 10%, S1 

sebanyak 4 orang atau sebesar 8%.  

 



58 
 

 
 

4.3 Deskripsi Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap 

pernyataan adalah 5 dan skor terendah adalah 1. 

4.3.1 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Karyawan (X1)

  Indikator-indikator dari variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Karyawan (X1) terbagi atas 9 indikator, yaitu 1) Penerangan di tempat kerja, 2) 

Taat pada ketentuan kerja, 3) Peletakaan alat kerja, 4) Perawatan alat kerja, 5) 

Penggunaan alat pelindung, 6) Kehati-hatian dalam menyelesaikan pekerjaan, 7) 

Mengetahui risiko pekerjaan, 8) Dapat mengatasi kemungkinan resiko, dan 9) 

Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada karyawan. Adapun 

hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Variabel X1 

Item 
Pernyataan 

SS S N R TS Skor F % F % F % F % F % 
X11 23 46.0 14 28.0 12 24.0 1 2.0 0 0 209 
X12 19 38.0 29 58.0 2 4.0 0 0 0 0 217 
X13 19 38.0 19 38.0 11 22.0 1 2.0 0 0 206 
X14 23 46.0 16 32.0 11 22.0 0 0 0 0 212 
X15 23 46.0 22 44.0 5 10.0 0 0 0 0 218 
X16 27 54.0 16 32.0 7 14.0 0 0 0 0 220 
X17 19 38.0 30 60.0 1 2.0 0 0 0 0 217 
X18 26 52.0 18 36.0 6 12.0 0 0 0 0 220 
X19 23 46.0 21 42.0 6 12.0 0 0 0 0 217 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2017. 
 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penerangan yang terdapat di tempat kerja saya memadai untuk pelaksanaan 

pekerjaan.  
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Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 1 (X11) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

yaitu sebesar 46 % sebanyak 23 responden. Artinya, responden sangat setuju 

bahwa penerangan yang terdapat di tempat kerja sudah layak dan memadai untuk 

pelaksanaan pekerjaan. 

2. Saya mentaati ketentuan-ketentuan kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 2 (X12) di atas menunjuk-

kan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 

58% sebanyak 29 responden. Artinya, responden setuju bahwa responden men-

taati ketentuan-ketentuan kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja. 

3. Peletakaan alat kerja di perusahaan memudahkan saya dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 3 (X13) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

dan “setuju” yaitu sebesar 38 % sebanyak 19 responden. Artinya, responden 

sangat setuju bahwa peletakaan alat kerja di perusahaan memudahkan responden 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4. Perusahaan melakukan perawatan alat kerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 4 (X14) di atas 
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menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

yaitu sebesar 46 % sebanyak 23 responden. Artinya, responden sangat setuju 

apabila perusahaan melakukan perawatan alat kerja. 

5. Saya menggunakaan alat pelindung dalam bekerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 5 (X15) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

yaitu sebesar 46 % sebanyak 23 responden. Artinya, responden sangat setuju 

bahwa responden menggunakaan alat pelindung dalam bekerja. 

6. Saya berhati-hati dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 6 (X16) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

yaitu sebesar 54 % sebanyak 27 responden. Artinya, responden sangat setuju 

bahwa responden akan berhati-hati dalam menyelesaikan pekerjaan. 

7. Saya mengetahui risiko pekerjaan yang saya lakukan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 6 (X16) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu 

sebesar 60 % sebanyak 30 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa 

responden mengetahui risiko pekerjaan yang dilakukan. 
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8. Saya dapat mengatasi kemungkinan resiko yang akan terjadi.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 8 (X18) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

yaitu sebesar 52 % sebanyak 26 responden. Artinya, responden sangat setuju 

bahwa responden mampu mengatasi kemungkinan resiko yang akan terjadi. 

9. Perusahaan memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

kepada karyawan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Karyawan untuk item pernyataan 9 (X19) di atas 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” 

yaitu sebesar 46 % sebanyak 23 responden. Artinya, responden sangat setuju 

apabila perusahaan memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

kepada karyawan. 

4.3.2 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kedisiplinan Kerja (X2)

  Indikator-indikator dari variabel kedisiplinan kerja (X2) terbagi atas 9 

indikator, yaitu 1) Kehadiran tepat waktu, 2) Absensi, 3) Bekerja sesuai aturan 

kerja, 4) Patuh dan taat terhadap instruksi, 5) Membersihkan dan menjaga tempat 

kerja, 6) Penggunaan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan, 7) Penggunaan 

waktu istirahat, 8) Meninggalkan tempat kerja tepat waktu, dan 9) Sikap malas 

selama bekerja. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Variabel X2 

Item 
Pernyataan 

SS S N R TS Skor F % F % F % F % F % 
X21 21 42.0 20 40.0 9 18.0 0 0 0 0 212 
X22 15 30.0 32 64.0 3 6.0 0 0 0 0 212 
X23 19 38.0 24 48.0 7 14.0 0 0 0 0 212 
X24 17 34.0 26 52.0 7 14.0 0 0 0 0 210 
X25 14 28.0 30 60.0 6 12.0 0 0 0 0 208 
X26 19 38.0 22 44.0 8 16.0 1 2.0 0 0 209 
X27 24 48.0 24 48.0 2 4.0 0 0 0 0 222 
X28 19 38.0 25 50.0 6 12.0 0 0 0 0 213 
X29 16 32.0 28 56.0 6 12.0 0 0 0 0 210 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2017. 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya hadir di tempat kerja lebih awal sebelum waktu kerja dimulai.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 1 (X21) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 42 % sebanyak 

21 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa responden hadir di tempat 

kerja lebih awal sebelum waktu kerja dimulai. 

2. Saya hampir tidak pernah absen karena sakit.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 2 (X22) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 64 % sebanyak 32 

responden. Artinya, responden setuju apabila responden hampir tidak pernah 

absen karena sakit.  
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3. Saya bekerja sesuai aturan kerja perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 3 (X23) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 48 % sebanyak 24 

responden. Artinya, responden bekerja sesuai aturan kerja perusahaan. 

4. Saya patuh dan taat terhadap instruksi atasan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 4 (X24) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 52 % sebanyak 26 

responden. Artinya, responden sangat patuh dan taat terhadap instruksi atasan.  

5. Saya membersihkan dan menjaga tempat kerja saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 5 (X25) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 60 % sebanyak 30 

responden. Artinya, responden akan membersihkan dan menjaga tempat kerja 

saya.  

6. Saya mengunakan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan produksi.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 6 (X26) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 44 % sebanyak 22 

responden. Artinya, responden mengunakan peralatan kerja sesuai dengan 

kebutuhan produksi.  

 



64 
 

 
 

7. Saya mengunakan waktu istirahat tepat waktu.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 7 (X27) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 48 

% sebanyak 24 responden. Artinya, responden akan mengunakan waktu istirahat 

tepat waktu.  

8. Saya meninggalkan tempat kerja setelah lewat jam kerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 8 (X28) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 50 % sebanyak 

25 responden. Artinya, responden akan meninggalkan tempat kerja setelah lewat 

jam kerja.  

9. Saya tidak menunjukan sikap malas selama bekerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kedisiplinan 

kerja untuk item pernyataan 9 (X29) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 56 % sebanyak 28 

responden. Artinya, responden tidak akan menunjukan sikap malas selama 

bekerja.  

4.3.3 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Kerja (X3)

  Indikator-indikator dari variabel pengawasan kerja (X3) terbagi atas 8 

indikator, yaitu 1) Beraktivitas sesuai dengan standar, 2) Bekerja sesuai dengan 

ketetapan, 3) Penilaian hasil kerja sesuai apa yang dilihat, 4) Penilaian hasil kerja 

sesuai standart penilaian, 5) Perbandingan hasil kerja karyawan, 6) Perbandingan 
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antara hasil kerja dengan standar perusahaan, 7) Bekerja sesuai standar 

perusahaan, dan 8) Evaluasi terhadap hasil kinerja. Adapun hasilnya dapat dilihat 

di bawah ini: 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Variabel X3 

Item 
Pernyataan 

SS S N R TS Skor F % F % F % F % F % 
X31 17 34.0 23 46.0 8 16.0 2 4.0 0 0 205 
X32 19 38.0 26 52.0 5 10.0 0 0 0 0 214 
X33 20 40.0 19 38.0 11 22.0 0 0 0 0 209 
X34 22 44.0 15 30.0 12 24.0 1 2.0 0 0 208 
X35 16 32.0 21 42.0 9 18.0 4 8.0 0 0 199 
X36 23 46.0 16 32.0 11 22.0 0 0 0 0 212 
X37 21 42.0 27 54.0 2 4.0 0 0 0 0 219 
X38 25 50.0 18 36.0 7 14.0 0 0 0 0 218 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2017. 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya mampu melakukan aktivitas sesuai dengan standar perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 1 (X31) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 46 % sebanyak 23 

responden. Artinya, responden mampu melakukan aktivitas sesuai dengan standar 

perusahaan. 

2. Saya bekerja sesuai dengan ketetapan standar perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 2 (X32) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 52 % sebanyak 26 

responden. Artinya, responden mampu bekerja sesuai dengan ketetapan standar 

perusahaan.  
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3. Pengawas menilai hasil kerja saya sesuai dengan apa yang dilihat.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 3 (X33) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 40 % sebanyak 

20 responden. Artinya, responden meganggap bahwa pengawas menilai hasil kerja 

saya sesuai dengan apa yang dilihat. 

4. Penilaian hasil kerja saya harus sesuai dengan standart penilaian.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 4 (X34) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 44 % sebanyak 

22 responden. Artinya, responden menganggap bahwa penilaian hasil kerja harus 

sesuai dengan standart penilaian.  

5. Pengawas melakukan perbandingan hasil kerja karyawan untuk menghindari 

adanya penyimpangan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 5 (X35) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 42 % sebanyak 21 

responden. Artinya, responden menganggap bahwa pengawas melakukan 

perbandingan hasil kerja karyawan untuk menghindari adanya penyimpangan.  

6. Pengawas melakukan perbandingan antara hasil kerja dengan standar 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 6 (X36) di atas menunjukkan bahwa responden 
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terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 46 % sebanyak 

23 responden. Artinya, responden menganggap bahwa pengawas melakukan 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar perusahaan.  

7. Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan agar tidak 

terjadi kekeliruan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 7 (X37) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 54 % sebanyak 27 

responden. Artinya, responden menganggap telah melakukan pekerjaan sesuai 

dengan standar perusahaan agar tidak terjadi kekeliruan.  

8. Pengawas melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja karyawan yang kurang 

sesuai dengan standar perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pengawasan 

kerja untuk item pernyataan 8 (X38) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 50 % sebanyak 

25 responden. Artinya, responden menganggap bahwa pengawas telah melakukan 

evaluasi terhadap hasil kinerja karyawan yang kurang sesuai dengan standar 

perusahaan.  

4.3.4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Produktivitas Kerja (Y)

  Indikator-indikator dari variabel produktifitas kerja (Y) terbagi atas 10 

indikator, yaitu 1) Bersedia bekerja bergiliran, 2) Melakukan tambahan tugas 

kerja, 3) Bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, 4) Memahami teknik 

kerja, 5) Pengawasan mutu, 6) Pengawasan dari manajer, 7) Penempatan sesuai 
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keahlian, 8) Berani mengambil resiko, 9) Berkreasi dalam bekerja, dan 10) 

Berinovasi dalam bekerja. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Variabel Y 

Item 
Pernyataan 

SS S N R TS Skor F % F % F % F % F % 
Y1 17 34.0 23 46.0 8 16.0 2 4.0 0 0 205 
Y2 19 38.0 26 52.0 5 10.0 0 0 0 0 214 
Y3 20 40.0 19 38.0 11 22.0 0 0 0 0 209 
Y4 21 42.0 16 32.0 12 24.0 1 2.0 0 0 207 
Y5 16 32.0 21 42.0 9 18.0 4 8.0 0 0 199 
Y6 19 38.0 28 56.0 3 6.0 0 0 0 0 216 
Y7 21 42.0 25 50.0 4 8.0 0 0 0 0 217 
Y8 25 50.0 21 42.0 4 8.0 0 0 0 0 221 
Y9 20 40.0 24 48.0 6 12.0 0 0 0 0 214 

Y10 18 36.0 21 42.0 9 18.0 2 4.0 0 0 205 
Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2017. 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya bersedia untuk bekerja bergiliran.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 1 (Y1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 46 % sebanyak 23 

responden. Artinya, responden bersedia untuk bekerja bergiliran.  

2. Saya tidak masalah jika ada tambahan tugas kerja saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 2 (Y2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 52 % sebanyak 26 

responden. Artinya, responden tidak masalah jika ada tambahan tugas kerja saya.  
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3. Setiap pekerja saling bekerja sama untuk memudahkan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 3 (Y3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 40 % sebanyak 

20 responden. Artinya, setiap karyawan saling bekerja sama untuk memudahkan 

pekerjaan.  

4. Saya memahami bagaimana teknik kerja yang tepat untuk menyelesaikan 

pekerjaan saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 4 (Y4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 42 % sebanyak 

21 responden. Artinya, responden memahami bagaimana teknik kerja yang tepat 

untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

5. Adanya pengawasan mutu terhadap pekerjaan saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 5 (Y5) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 42 % sebanyak 21 

responden. Artinya, responden menginginkan adanya pengawasan mutu terhadap 

pekerjaan saya.  

6. Manajer melakukan pengawasan mengenai pekerjaan saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 6 (Y6) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 56 % sebanyak 28 
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responden. Artinya, responden mengakui bahwa manajer melakukan pengawasan 

mengenai pekerjaannya.  

7. Saya ditempatkan sesuai dengan keahlian saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 7 (Y7) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 50 % sebanyak 25 

responden. Artinya, responden ditempatkan sesuai dengan keahlian saya.  

8. Saya berani mengambil resiko untuk hasil yang maksimal dalam pekerjaan 

saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 8 (Y8) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 50 % sebanyak 

25 responden. Artinya, responden berani mengambil resiko untuk hasil yang 

maksimal dalam pekerjaannya.  

9. Terkadang saya berkreatifitas menggunakan cara lain untuk hasil yang 

maksimal.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 9 (Y9) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 48 % sebanyak 24 

responden. Artinya, responden terkadang berkreatifitas menggunakan cara lain 

untuk hasil yang maksimal.  
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10. Walaupun saya sering berinovasi namun saya tetap pada peraturan 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel produktifitas 

kerja untuk item pernyataan 10 (Y10) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 42 % sebanyak 21 

responden. Artinya, responden sering berinovasi namun tetap pada peraturan 

perusahaan.  

4.4 Pengujian Statistik, Kualitas Data, Asumsi Klasik, Regresi Berganda, 

Hipotesis 

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.6 
Hasil Penghitungan Statistik Deskriptif Data 

Variabel N Mean Std. Deviasi 
X1 50 38.72 4.385 
X2 50 38.16 3.119 
X3 50 33.68 4.012 
Y 50 42.14 4.625 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada variabel Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (X1) jawaban responden mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 38.72 

dan standar deviasi sebesar 4.385. Nilai standar deviasi didapatkan lebih lebih 

kecil dari nilai rata-rata, yang artinya jawaban pada variabel Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja diantara para responden tidak ada perbedaan yang begitu besar. 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa pada variabel Kedisiplinan Kerja (X2) 

jawaban responden mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 38.16 dan standar 

deviasi sebesar 3.119. Nilai standar deviasi didapatkan lebih lebih kecil dari nilai 

rata-rata, yang artinya jawaban pada variabel Kedisiplinan Kerja diantara para 

responden tidak ada perbedaan yang begitu besar. 

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada variabel Pengawasan Kerja (X3) 

jawaban responden mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 33.68 dan standar 

deviasi sebesar 4.012. Nilai standar deviasi didapatkan lebih lebih kecil dari nilai 

rata-rata, yang artinya jawaban pada variabel Pengawasan Kerja diantara para 

responden tidak ada perbedaan yang begitu besar. 

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada variabel Produktivitas Kerja (Y) 

jawaban responden mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 42.14 dan standar 

deviasi sebesar 4.625. Nilai standar deviasi didapatkan lebih lebih kecil dari nilai 

rata-rata, yang artinya jawaban pada variabel Produktivitas Kerja diantara para 

responden tidak ada perbedaan yang begitu besar. 

4.4.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada 

kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji moment product

correlation atau yang lebih dikenal dengan nama corrected item-total correlation. 

Penelitian ini menggunakan semua sampel sejumlah (n) = 50 maka besarnya df = 
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50 – 3 = 47. Dengan � = 0,05 maka diperoleh rtabel sebesar 0.282. Berikut adalah 

ukuran validitas tiap butir-butir pernyataan setiap variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 
X1_1 0.781 0.282 Valid 
X1_2 0.725 0.282 Valid 
X1_3 0.772 0.282 Valid 
X1_4 0.720 0.282 Valid 
X1_5 0.689 0.282 Valid 
X1_6 0.579 0.282 Valid 
X1_7 0.579 0.282 Valid 
X1_8 0.676 0.282 Valid 
X1_9 0.573 0.282 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) adalah valid. Hal ini 

terlihat bahwa nilai corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan 

> rtabel (0.282). 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Kedisiplinan Kerja (X2) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 
X2_1 0.652 0.282 Valid 
X2_2 0.625 0.282 Valid 
X2_3 0.725 0.282 Valid 
X2_4 0.619 0.282 Valid 
X2_5 0.717 0.282 Valid 
X2_6 0.300 0.282 Valid 
X2_7 0.368 0.282 Valid 
X2_8 0.413 0.282 Valid 
X2_9 0.332 0.282 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 
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Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Kedisiplinan Kerja adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel (0.282). 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Kerja (X3) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 
X2_1 0.834 0.282 Valid 
X2_2 0.767 0.282 Valid 
X2_3 0.755 0.282 Valid 
X2_4 0.820 0.282 Valid 
X2_5 0.849 0.282 Valid 
X2_6 0.407 0.282 Valid 
X2_7 0.341 0.282 Valid 
X2_8 0.351 0.282 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Pengawasan Kerja adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel (0.282). 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 
Y1 0.739 0.282 Valid 
Y2 0.579 0.282 Valid 
Y3 0.768 0.282 Valid 
Y4 0.798 0.282 Valid 
Y5 0.720 0.282 Valid 
Y6 0.419 0.282 Valid 
Y7 0.448 0.282 Valid 
Y8 0.379 0.282 Valid 
Y9 0.533 0.282 Valid 
Y10 0.701 0.282 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 
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Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Produktivitas Kerja adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > rtabel (0.282). 

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal 

ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang sama. Untuk ukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

koefisien Cronbach Alpha > 0.60 menunjukkan suatu konstruk atau variabel 

tersebut reliabel. 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Penelitian Cronbach Alpha Kesimpulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 0.852 Reliabel 
Kedisiplinan Kerja (X2) 0.669 Reliabel 
Pengawasan Kerja (X3) 0.807 Reliabel 
Produktivitas Kerja (Y) 0.823 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 

masing-masing variabel penelitian, nilainya lebih dari 0.60, yaitu 0.852 untuk 

variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1), 0.669 untuk variabel 

Kedisiplinan Kerja (X2), 0.807 untuk variabel Pengawasan Kerja (X3), dan 0.823 

untuk variabel Produktivitas Kerja (Y), yang  menunjukkan dapat diterimanya 

derajat reliabilitas. Dapat disimpulkan bahwa instrumen pada masing-masing 

variabel penelitian memiliki kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang 

merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. 
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4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier harus terpenuhi beberapa pengujian prasyarat 

analisis atau asumsi klasik, antara lain asumsi normalitas, heteroskedastisitas, 

autokorelasi, dan multikolinearitas.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Adapun kriteria penilaiannya adalah jika nilai Asymp Sig kurang dari atau 

sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal, jika Asymp Sig  lebih dari 0,05 

maka distribusi data tidak normal. Berikut adalah hasil pengolahan uji normalitas 

dengan menggunakan SPSS 21, 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Normalitas  

Variabel Penelitian Asym.Sig Kesimpulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 0.043 Data Normal 
Kedisiplinan Kerja (X2) 0.045 Data Normal 
Pengawasan Kerja (X3) 0.007 Data Normal 
Produktivitas Kerja (Y) 0.021 Data Normal 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji kolmogorov smirnov memiliki 

nilai statistik < 0,05, yaitu 0.043 untuk variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(X1), 0.045 untuk variabel Kedisiplinan Kerja (X2), 0.007 untuk variabel 

Pengawasan Kerja (X3), dan 0.021 untuk variabel Produktivitas Kerja (Y). Maka 

dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi secara normal. 
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2. Uji Linieritas  

Uji Linieritas merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier 

atau tidak. Apabila pola regresinya linier maka analisis model linier dapat 

dilakukan. Uji Linieritas penelitian ini menggunakan metode uji F pada taraf 

signifikansi 5% pada kedua variabel tersebut. Jika nilai Signifikansi Fhitung < 0,05 

maka hubungannya bersifat linier.  

Tabel 4.13 
Hasil Uji Linieritas  

Model Sum of Squares F Sig. Kesimpulan 
Regression 694.694 30.148 0.000 

Data Liner Residual 353.326   
Total 1048.020   

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji F memiliki nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0.000, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara linier. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi 

yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen.  Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Kriteria penilaian kolinieritas dapat diketahui dari besaran VIF (variance inflation 

factor). Kriterianya adalah jika nilai VIF tersebut kurang dari 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi 

multikolinearitas. 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerence VIF Kesimpulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 0.494 2.022 Tidak Terjadi 

Multikolinierit
as 

Kedisiplinan Kerja (X2) 0.970 1.031 
Pengawasan Kerja (X3) 0.490 2.039 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji VIF memiliki nilai lebih kecil 

dari 10, yaitu 4.680 untuk masing-masing variabel persepsi keadilan kompensasi 

dan variabel kepuasan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak Terjadi 

Multikolinieritas. 

4. Uji Homosedastisitas  

Uji Homosedastisitas dalam penelitian ini dengan spearman’s rho, yaitu 

mengkorelasikan nilai residual (unstandardized residual) dengan masing-masing 

variabel independen. Jika signifikasi korelasi < 0,05, maka pada model regresi 

terjadi masalah Homosedastisitas.  

Tabel 4.15 
Hasil Uji Homosedastisitas  

Variabel Penelitian Sig Kesimpulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 0.000 

Terjadi 
Homosedastisitas 

Kedisiplinan Kerja (X2) 0.015 
Pengawasan Kerja (X3) 0.000 
Produktivitas Kerja (Y) 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel adalah sebesar 0.000 yang nilainya < 0.05, yang artinya 

terjadi Homosedastisitas. 
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4.4.4 Pengujian Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi linear berganda. 

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara ketiga variabel dependen terhadap variabel independen. Untuk 

mengetahui pengaruh persepsi keadilan kompensasi dan kepuasan kerja terhadap 

kedisiplinan kerja karyawan, digunakan persamaan regresi sebagai berikut: 

Ý = b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 4.16  
Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) -2.904 6.097  -0.476 0.636 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja  0.320 0.128 0.303 2.490 0.016 

Kedisiplinan Kerja  0.316 0.129 0.213 2.453 0.018 
Pengawasan Kerja  0.612 0.141 0.531 4.340 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai a sebesar -2.904, b1 

sebesar 0.320, b2 sebesar 0.316, dan b3 sebesar 0.612. Melihat hasil tersebut maka 

dapat disusun persamaan regresi: 

Ý = 0.303 X1 + 0.213 X2 + 0.531 X3 + e 

Keterangan:  
Ý  = nilai Produktivitas Kerja yang diteliti. 
X1  = nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diteliti. 
X2  = nilai Kedisiplinan Kerja yang diteliti.  
X3  = nilai Pengawasan Kerja yang diteliti.  
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Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 (Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) bernilai positif, yaitu 0.303, menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap 

pertambahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) sebesar satu satuan akan 

menyebabkan meningkatnya Produktivitas Kerja karyawan (Y) sebesar 0.303.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 (Kedisiplinan Kerja) bernilai 

positif, yaitu 0.213, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara Kedisiplinan Kerja (X2) terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y). Hal ini 

mengandung arti untuk setiap pertambahan Kedisiplinan Kerja (X2) sebesar satu 

satuan akan menyebabkan meningkatnya Produktivitas Kerja karyawan (Y) 

sebesar 0.213. 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 (Pengawasan Kerja) bernilai 

positif, yaitu 0.531, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara Pengawasan Kerja (X2) terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y). Hal ini 

mengandung arti untuk setiap pertambahan Pengawasan Kerja (X2) sebesar satu 

satuan akan menyebabkan meningkatnya Produktivitas Kerja karyawan (Y) 

sebesar 0.531.  

4.4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Penelitian ini digunakan pengujian parsial yaitu untuk menguji variabel 
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independen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kedisiplinan Kerja dan 

Pengawasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja karyawan. Pengujian terhadap 

hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 

95% atau � = 5%. Kriteria pengujian adalah:    

1) Jika tingkat signifikansi > 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

sebaliknya Ha ditolak.  

2) Jika tingkat signifikansi < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, 

sebaliknya Ha diterima. 

Tabel. 4. 17 
Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) -2.904 6.097  -0.476 0.636 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja  0.320 0.128 0.303 2.490 0.016 

Kedisiplinan Kerja  0.316 0.129 0.213 2.453 0.018 
Pengawasan Kerja  0.612 0.141 0.531 4.340 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 

Berdasarkan hasil uji parsial dalam tabel di atas, pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan (K3), kedisiplinan dan pengawasan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT Genco Jepara diuji sebagai berikut:  

1) Pengujian Hipotesis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

berpengaruh Produktivitas Kerja Karyawan PT Genco Jepara 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Diduga Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) berpengaruh Produktivitas Kerja Karyawan PT Genco Jepara.” 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 
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Sebaliknya semakin besar koefisien determinasi mendekati angka satu, maka 

semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Tabel. 4.19  
Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.814 0.663 0.641 2.771 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2017. 
 

Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 

0.641. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel 

dependen sebesar 64.1% sedangkan sisanya (100%-64.1%=35.9%) dijelaskan 

oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

4.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3), kedisiplinan dan pengawasan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT Genco Jepara. Peneliti memperoleh hasil 

penelitian ini setelah melakukan analisis data yang bersumber dari kuesioner dan 

menggunakan metode regresi linier berganda. Beberapa temuan hasil penelitian 

adalah sebagai sebagai berikut: 

4.5.1 Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan (K3) terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Genco Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan (K3) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Genco Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

yang bernilai positif yaitu 0.320 dan nilai thitung yang positif (2.490) dan lebih 

besar dari ttabel (1.67722) serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05. 
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Hasil ini berarti bahwa keselamatan dan kesehatan kerja karyawan (K3) mampu 

memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT 

Genco Jepara. Sedangkan nilai thitung bernilai positif berarti bahwa semakin tinggi 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan (K3) yang diterapkan maka akan 

menaikkan tingkat produktivitas kerja karyawan PT Genco Jepara. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Fitriani, dkk (2013), dimana faktor-faktor Keselamatan dan Kesehatan kerja 

berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan Saputra (2014) bahwa penerapan program kesehatan 

dan keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas 

kerja karyawan. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

Jumanto dan Nasution (2017) dan Kaligis, dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak berpengaruh signifkan terhadap 

produktivitas karyawan Semakin baik tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) yang diterapkan PT Genco Jepara maka akan semakin baik pula 

produktivitas karyawan, begitu sebaliknya.  

Karyawan PT Genco Jepara umumnya sudah mengetahui bahwa terjadinya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat membuat produktivitas kerja 

menurun. Tingkat absensi yang tinggi, intensitas kerja yang kurang, dan produksi 

kerja yang sedikit merupakan beberapa hal yang dapat mengakibatkan 

keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan berujung pada menurunnya 

produktivitas kerja. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja di 

PT Genco Jepara ternyata mampu meminimalisasikan resiko kecelakaan dan 
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penyakit akibat kerja. Kondisi karyawan PT Genco Jepara yang sehat membuat 

produksi kerja yang baik dari pekerja itu sendiri. Semakin produktif karyawan 

maka produktivitas kerja pun dapat meningkat. 

4.5.2 Pengaruh Kedisiplinan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT 

Genco Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa kedisiplinan kerja ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Genco 

Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 

yaitu 0.316 dan nilai thitung yang positif (2.453) dan lebih besar dari ttabel (1.67722) 

serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 (0.018 < 0.05). Hasil ini 

berarti bahwa kedisiplinan kerja mampu memberikan kontribusi posiif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Genco Jepara. Sedangkan 

nilai thitung bernilai positif berarti bahwa semakin tinggi kedisiplinan kerja

karyawan maka akan menaikkan tingkat produktivitas kerja karyawan PT Genco 

Jepara. 

Kedisiplinan kerja merupakan suatu sikap karyawan yang sadar bahwa 

tujuan organisasi akan tercapai jika adanya ketaatan. Kedisiplinan kerja merupa-

kan kunci untuk tercapainya tujuan suatu organisasi, sehingga Kedisiplinan kerja 

harus diperhatikan oleh pihak organisasi. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian 

Jumanto dan Nasution (2017) yang menyimpulkan bahwa kedisiplinan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Tanpa disiplin 

karyawan yang baik, sulit bagi PT Genco Jepara untuk mencapai hasil yang 

optimal. Disiplin kerja karyawan dapat dilihat dari kehadiran karyawan setiap 
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hari, ketepatan jam kerja, mengenakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan 

perusahaan seperti pakaian pelingdung, dan alat pelindung lainnya serta ketaatan 

karyawan terhadap peraturan. Hilangnya disiplin akan berpengaruh terhadap 

efektivitas kerja dan produktivitas. 

4.5.3 Pengaruh Pengawasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT Genco Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa pengawasan kerja ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Genco 

Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 

yaitu 0.612 dan nilai thitung yang positif (4.340) dan lebih besar dari ttabel (1.67722) 

serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). Hasil ini 

berarti bahwa pengawasan kerja mampu memberikan kontribusi posiif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Genco Jepara. Sedangkan 

nilai thitung bernilai positif berarti bahwa semakin tinggi pengawasan kerja 

karyawan maka akan menaikkan tingkat produktivitas kerja karyawan PT Genco 

Jepara. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jumanto dan Nasution (2017) 

yang menyimpulkan bahwa pengawaan berpengaruh signifikan terhadap 

produktifitas kerja. Pengawasan mempunyai arti penting bagi PT Genco Jepara. 

Pengawasan yang dilakukan di PT Genco Jepara bertujuan untuk mencegah atau 

untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian dan lainnya yang 

tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, dikarenakan 

produk yang dihasilkan PT Genco Jepara tidak hanya berkisar di pasaran domestic 
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namun juga sudah merambah pasaran luar negeri, sehingga kualitas dari produk 

yang dihasilkan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Penerapan pengawasan yang baik di PT Genco Jepara ternyata mampu me-

ningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

4.5.4 Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan (K3), 

Kedisiplinan dan Pengawasan Kerja secara simultan terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Genco Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan (K3), kedisiplinan dan pengawasan kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT 

Genco Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung yang positif (30.148) dan 

jauh lebih besar dari Ftabel (2.81) serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 

0.05 (0.000 < 0.05). Hasil ini berarti bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan (K3), kedisiplinan dan pengawasan kerja secara simultan mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT 

Genco Jepara. adapun nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 

0.641, yang artinya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan (K3), kedisiplinan dan pengawasan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT Genco Jepara adalah sebesar 64.1% sedangkan 

sisanya adalah pengaruh dari vriabel lain diluar variabel penelitian ini. 

Peraturan yang di buat PT Genco Jepara seperti peraturan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) yang harus di taati semua karyawan perluh adanya 

kedisiplinan dalam mentaatinya serta pengawasan yang baik. Karena tanpa adanya 
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kedisiplinan dan pengawasan kerja yang baik semua peraturan yang telah di-

sepakati dan dibuat bersama tidak akan bisa berjalan sesuai apa yang direncana-

kan. Sebab pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak PT 

Genco Jepara dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil 

yang direncanakan supaya bisa mengawasi peningkatan produktivitas kerja 

karyawan yang ada. Oleh karena itu, PT Genco Jepara memastikan bahwa sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja, kedisiplinan kerja dan pengawasan dalam 

berkerja harus seimbang dan rnemenuhi kriteria yang layak dan baik.  Demikian 

juga halnya dengan sistem pemberian upah karyawan yang menghargai prestasi 

kerja akan dapat pula meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

 
 


