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ABSTRAK 

 

 

SISKA ANGGRAENI, NIM. 1421103552, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Kesehatan 

Keselamatan Kerja (K3) dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

PT. PLN (Persero) Area Klaten” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menguji pengaruh kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area 

Klaten, 2) untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Klaten, 3) untuk menguji pengaruh kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Area Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan angket. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : Kesehatan dan Keselamatan  Kerja (X1) dan kepemimpinan 

(X2) serta variabel terikat (Y) : kinerja karyawan. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

Kesehatan dan Keselamatan  Kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh t hitung X1= 2,987  dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 2,987 > t 

tabel sebesar 2,021.  Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t 

hitung X2= 2,836 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi 

tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 2,836 > t tabel sebesar 

2,021. Kesehatan keselamatan kerja (K3) dan kepemimpinan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area 

Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  F hitung sebesar sebesar 

10,833 dengan taraf signifikansi 0,000.  

 

 

Kata kunci: kesehatan keselamatan kerja (K3), kepemimpinan, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan membutuhkan berbagai sumber daya seperti modal, material 

dan mesin dalam menjalankan usahanya. Dari berbagai sumber daya tersebut, 

sumber daya manusia atau tenaga kerjalahlah yang paling penting dan sangat 

menentukan bagi perusahaan. Tenaga kerja merupakan sumber daya yang 

penting bagi perusahaan, karena memiliki akal, bakat, tenaga, keinginan, 

pengetahuan, perasaan, dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. 

Melihat sangat pentingnya peranan tenaga kerja/karyawan sebagai 

sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan sehingga diharapkan 

karyawan akan dapat bekerja lebih produktif dan profesional dengan didorong 

oleh rasa aman dalam melakukan segala aktivitasnya. Untuk itu perlu 

diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan keberadaan sumber 

daya manusia sebagai pekerja dalam perusahaan yang sedikit banyak 

menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.  

Bertitik tolak dari karyawan sebagai sumber daya yang penting bagi 

perusahaan itulah maka kinerja karyawan akan sangat mempengaruhi 

keberlangsungan hidup perusahaan. Kinerja sendiri berarti hasil kerja yang 

dapat ditampilkan atau penampilan kerja seorang karyawan. Dengan demikian 

kinerja seseorang dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas atau hasil kegiatan 
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dalam kurun waktu tertentu (Notoadmodjo, 2009 : 124). Kinerja karyawan 

yang tinggi akan mendukung produktivitas kerja perusahaan, sehingga sudah 

seharusnya pimpinan perusahaan memperhatikan peningkatan kinerja 

karyawannya demi kemajuan perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan erat 

kaitannya dengan faktor jaminan sosial dari perusahaan pada karyawannya. 

Jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan akan dapat memberikan 

ketenangan dan perasaan aman pada para pekerjanya. Salah satu kebutuhan 

manusia adalah rasa aman baik secara fisik maupun secara psikis. 

Kebahagiaan seseorang akan terganggu atau bahkan akan hilang sama sekali 

jika dalam diri seseorang tidak ada jaminan rasa aman. Kecemasan dalam 

kehidupan akibat tidak adanya jaminan rasa aman merupakan masalah yang 

dapat berdampak negatif terhadap kinerja manusia atau bahkan seluruh 

aktivitasnya akan terganggu. 

Menurut Agus Dharma (1995 : 31) bahwa kebutuhan hidup manusia 

tersusun secara hirarkis mulai dari kebutuhan fisiologi, rasa aman, 

penghargaan dan perwujudan diri. Meskipun rasa aman hanyalah salah satu 

dari runtutan lima hirarki manusia, namun bila tidak ada rasa aman 

kesemuanya akan jadi kurang berarti. Oleh karena itu semua orang berusaha 

untuk terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam rasa aman baik fisik 

maupun psikis. Bencana alam, peperangan, kecelakaan, kerusuhan, penjarahan 

dan sejenisnya merupakan fenomena yang mengancam rasa aman secara fisik. 

Sementara ketidakpastian masa depan, tidak adanya jaminan sosial, kebijakan 
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sewenang-wenang dan sejenisnya merupakan gangguan keamanan secara 

psikis. 

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka masalah jaminan sosial jelas 

merupakan bagian dari sekian banyak faktor yang bisa memberikan rasa 

aman. Itulah sebabnya banyak perusahaan dan organisasi profit yang 

memberikan jaminan sosial pada pegawainya, disamping sebagai bentuk 

penghargaan bagi pegawainya juga dimaksudkan dengan adanya jaminan 

sosial tersebut kinerja pegawai akan semakin meningkat. Salah satu bentuk 

jaminan sosial yang diberikan adalah jaminan akan kesehatan dan keselamatan 

kerja.  

Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja bukan hanya semata-mata 

tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak yaitu  

pengusaha,  tenaga  kerja  dan  masyarakat.  Kesehatan  dan  Keselamatan 

Kerja  merupakan  hal  yang  paling  penting  bagi  perusahaan,  karena 

dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, 

tetapi juga merugikan perusahaan.  Keselamatan kerja menurut Mondy  (2005: 

360) adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh 

kecelakaan  yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja 

menurut Mathias dan Jakson (2002: 245)  adalah  kondisi  yang  merujuk  

pada  kondisi  fisik,  mental  dan  stabilitas emosi  secara  umum. 

Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi resiko bahaya dalam bentuk 

kecelakaan dan penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan tersebut 

tergantung dari jenis tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas 
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manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana. Kasus-kasus kecelakaan dan 

penyakit kerja di Indonesia masih cukup besar, baik di kota maupun di desa. 

Baik di sektor industri dan jasa-jasa maupun di sektor pertanian. Kecelakaan 

dan penyakit kerja tersebut mengakibatkan banyak pekerja meninggal atau 

cacat, sehingga tidak mampu lagi bekerja. Dengan kondisi fisik yang menurun 

atau menjadi tidak mampu lagi untuk bekerja, penghasilan pun akan 

berkurang atau menjadi tidak ada.  

Terjadinya kecelakaan atau penyakit kerja dan dapat berakibat kematian, 

atau karyawan bisa mengalami cacat atau sakit untuk sementara dan tidak bisa 

bekerja, maka karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja dengan 

baik atau tingkat produktivitas kerjanya akan mengalami penurunan dibanding 

waktu sehat. Oleh sebab itu perlu sistem pemberian kompensasi akibat 

kecelakaan dan penyakit kerja, karena itu akan menumbuhkan semangat kerja 

untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan Hak Asasi Manusia 

(HAM). Untuk itu, kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan 

keselamatan kerja harus selalu digugah, diingatkan, serta dibudidayakan di 

kalangan para pekerja. Pemahaman dan pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja di perusahaan sangat diperlukan, terutama dalam perbaikan 

syarat-syarat kerja. Hal ini berkaitan dengan masalah perlindungan tenaga 

kerja terhadap kecelakaan kerja. Guna meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja, perlu pemahaman dan pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja secara baik dan benar. 
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Berkenaan tentang masalah keselamatan kerja, mengingat bidang usaha 

perusahaan yang berkenaan dengan kelistrikan maka resiko yang dihadapi 

oleh pegawai terutama yang bekerja di lapangan sangatlah tinggi. Sehingga 

masalah keselamatan kerja ini menjadi perhatian utama perusahaan. Selain 

sebagai hak dari karyawan, dengan diperhatikannya masalah keselamatan 

kerja oleh perusahaan akan membantu meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain tentang masalah kesehatan dan keselamatan kerja, kinerja 

karyawan suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh pimpinan perusahaan 

tersebut. Seperti telah kita ketahui bersama, sumber daya manusia dalam 

perusahaan tidak akan terlepas dari kepemimpinan dan karyawan. Dalam 

sebuah kepemimpinan ada gaya kepemimpinan yang diharapkan dapat 

memajukan perusahaan dan mensejahterakan karyawan. Setiap pemimpin 

memiliki perilaku kepemimpinan yang berbeda yang disebut dengan gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Pemimpin yang baik tidak akan ada tanpa bawahan yang 

baik, begitu pula sebaliknya. Antara pimpinan dan bawahan saling 

membutuhkan untuk bersinergi menjadikan perusahaan lebih maju. 

Dalam dunia bisnis penerapan gaya kepemimpinan seseorang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku bawahan. Begitu pula pada PT. PLN 

(Persero) Are Klaten. Keberhasilan dan kegagalan perusahaan di pengaruhi 

oleh seorang pemimpinnya, kepemimpinan yang efektif memberi dampak 

kemajuan pada perusahaan. Baik dan buruknya cara seseorang memimpin 

dapat mempengaruhi kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai : “PENGARUH KESEHATAN KESELAMATAN KERJA 

(K3) DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. 

PLN (PERSERO) AREA KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Subjektif 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga menghemat tenaga, 

waktu dan biaya. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi 

2. Alasan Objektif 

a. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) penting karena dengan 

diperhatikannya faktor K3 oleh perusahaan maka karyawan akan 

merasa aman dan terjamin keselamatan kerjanya sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya.  

b. Keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan di pengaruhi oleh 

seorang pemimpin, kepemimpinan yang efektif memberi dampak 

kemajuan pada perusahaan. Baik dan buruknya cara seseorang 

memimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu 

diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja 

pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya 

untuk menuju masyarakat adil dan makmur (Mangkunegara, 2009: 163).  

2. Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari cidera yang 

disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (Mondy,  

2005: 360). 

3. Kepemimpinan 

Bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong 

atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan oleh 

kelompok dan keahlian khusus yang tepat (Nawawi, 2005 : 49). 

4. Kinerja 

Kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan (Rivai, 2004: 309). 
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D. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang diteliti bisa 

dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. Dalam hal ini penulis akan 

membatasi masalah yang diteliti meliputi pengaruh dari kesehatan 

keselamatan kerja (K3) dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Adakah pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten? 

2. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Area Klaten? 

3. Adakah pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area 

Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten 

2. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada 

hubungannya dengan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam menentukan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi 

peningkatan kinerja kerja karyawan, terutama yang berhubungan dengan 

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta bagaimana pimpinan 

perusahaan harus bersikap. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk maksud dan tujuan yang berkaitan dengan 

penelitian selanjutnya. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten 

2. Diduga ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Area Klaten. 

3. Diduga ada pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, kesehatan 

dan keselamatan kerja, kepemimpinan, tinjauan tentang kinerja dan 

penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan yang berisi 

tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, aspek-aspek kegiatan 

perusahaan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 
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Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel kesehatan 

keselamatan kerja (K3) dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan 

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 13,026 + 0,417 X1 + 0,272X2. Setiap 

variabel bernilai positif yang berarti bahwa kesehatan keselamatan kerja 

(K3) dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

PT. PLN (Persero) Area Klaten. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,987  dan 

X2= 2,836 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  

Untuk X1, t hitung sebesar 2,987 > t tabel sebesar 2,021 sehingga hipotesis 

dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan kesehatan 

keselamatan kerja (K3) tehadap kinerja karyawan. Untuk X2, t hitung 

sebesar 2,836 > t tabel sebesar 2,021 sehingga hipotesis dapat diterima 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan tehadap 

kinerja karyawan. 
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3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 10,833 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel kesehatan 

keselamatan kerja (K3) dan kepemimpinan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,286. Hal ini 

berarti 28,6% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kesehatan 

keselamatan kerja (K3) dan kepemimpinan. Sedangkan sisanya yaitu 

71,4% kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada perusahaan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Berkenaan dengan masalah kesehatan keselamatan kerja (K3), untuk 

mengantisipasi resiko penyebab kecelakaan kerja yang dominan dan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri maka perlu untuk lebih 

banyak dilakukan sosialisasi dan pengarahan melalui safety meeting atau 

pertemuan-pertemuan di lapangan yang diikuti oleh semua pihak mulai 

dari karyawan di lapangan maupun yang berada di kantor agar pekerja 
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memiliki budaya kerja yang aman, disiplin dan lebih mementingkan 

keselamatan kerja. 

2. Perusahaan harus rutin dalam melakukan pemeriksaan dan inspeksi 

terhadap material dan peralatan yang akan digunakan. 

3. Pimpinan hendaknya lebih memperhatikan para karyawannya baik 

mengenai kebutuhan psikis maupun psikologisnya. 

4. Pimpinan agar selalu mengutamakan komunikasi yang baik dengan 

bawahan. 

5. Agar para karyawan tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaannya 

dan bisa secara efektif melaksanakan pekerjaannya maka perlu adanya 

ketentuan yang berupa kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang 

dibuat oleh pimpinan secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh 

pegawai sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya 
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