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ABSTRAK 

 

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KESELAMATAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.  DERMA BEAUTY 

INDONESIA  

Oleh : 

WISNU NUGROHO  

NIM. 1521103673  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan 

keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. DERMA BEAUTY 

INDONESIA. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan yang ada di 

PT.  DERMA BEAUTY INDONESIA. Sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 50  responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat diketahui hubungan  (X1) 

MotivasiKerja dan (X2) Keselamatan Kerja terhadap Kinerja karyawanPT.  

DERMA BEAUTY INDONESIA adalah terdapat hubungan yang tidak signifikan 

dengan diperoleh t hitung yang lebih kecil dari pada t tabel yaitu 0,140 untuk 

motivasi kerja, sedangkan terdapat hubungan yang signifikan dengan diperoleh t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 8,658 untuk Keselamatan kerja.  

Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 38,3% dan yang lainnya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa MotivasiKerja tidak berpengaruhsecara 

signifikan terhadap Kinerja  Karyawan, sedangkan Keselamatan Kerja secara 

parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. DERMA 

BEAUTY INDONESIA . 

 

 

 

 

 

 



BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan memerlukan berbagai 

sumber daya, seperti modal, material dan mesin. Perusahaan juga 

membutuhkan sumber daya manusia, yaitu karyawan. Sumber daya 

manusia yang paling penting dan sangat menentukan,karena tanpa sumber 

daya manusia yang bagus maka perusahaan itu tidak akan berjalan  dengan 

baik pula. Peran sunber daya manusia dalam proses produksi banyak 

diperbincangkan, sehingga berbagai cara diusahakan untuk 

mengembangkan kerja dan meningkatkan taraf hidup manusia.  

Peranan manajemen perusahaan dalam mengarahkan, membimbing 

serta menciptakan iklim industri yang sehat kepada perusahaan adalah 

untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang. Hal ini 

sejalan dengan pengertian manajemen personalia itu sendiri yaitu seni dan 

ilmu memperoleh, memajukan dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian 

rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan 

berhasil guna dan adanya kegairahan kerja dari para tenaga kerja (Marihot 

Manullang, 2006). 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih 

serta munculnya inovasi-inovasi baru dibidang teknik produksi, telah 

1 



mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

sumber daya manusianya, agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas 

tinggi. Sumber daya manusia sebagai karyawan tidak lepas dari masalah 

yang berkaitan denga keselamatan dan kesehan kerja sewaktu bekerja, 

dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat menumbuhkan 

semangat kerja pada karyawan.  

Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja seluruh 

karyawannya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain karena dapat 

menghasilkan suatu barang atau jasa dengan cara yang lebih efisiensi. 

Kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

dalam periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibanding dengan 

berbagai kemungkinan seperti standart hasil kerja, target, sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Hal ini dapat tercapai apabila perusahaan selalu memperhatikan faktor 

keselamatan kerja karena hal ini akan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Menurut Okky (2011) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan pengusaha maupun pekerja sebagai upaya mencegah 

timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara 

mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja.  



Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, 

dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan dan 

penyakit. Perhatian terhadap kesehatan pekerjaan pada mulanya lebih 

menekankan pada masalah keselamatan kerja yaitu perlindungan pekerjaan 

dari kerugian atau luka yang disebabkan oleh kecelakaan berkaitan dengan 

kerja. Kemudian seiring denganperkembangan industri, perusahaan mulai 

memperhatikan kesehatan pekerja dalam arti luas yaitu terbebasnya 

pekerjaan dari kesakitan fisik maupun psikis (Mondy dan Noe III, 1993).  

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 

manajemen dan tenagatenaga pelaksana. Kasus-kasus kecelakaan dan 

penyakit kerja di dunia, Indonesia masih cukup besar, baik di kota maupun 

di desa, baik disektor industri dan jasa-jasa maupun juga disektor 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 (Payaman, 2003).  

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. Keselamatan dan kesehatan kerja 



merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, kesadararan mengenai 

pentingnya K3 harus selalu digugah, diingatkan, serta dibudidayakan di 

kalangan para pekerja. Pemahaman dan pelaksanaan K3 diperusahaan 

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 K3 secara baik dan 

benar. Masalah keselamatan dan kecelakaan kerja di Indonesia masih sering 

diabaikan, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kecelakaan kerja. 

Motivasi kerja merupakan factor penting yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Motivasi kerja yang dimaksud adalah suatu doronga mental yang 

muncul dari dalam dan luar diri karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Duncan dalam Uno ( 2007 : 87 ) mengemukakan motivasi 

kerja berkaitan dengan dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk 

melakukan tugas secara keseluruhan berdasarkan tanggn jawab masing-

masing. Diduga karyawan yang mempunyai motivasi tinggi maka akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula.Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti bermaksud menjawab permasalahan mengenai kinerja karyawan 

dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Keselamatan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT.Derma Beauty Indonesia”. 

 

 



B. Alasan Pemilihan Judul 

 1.    Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang motivasi kerja, 

keselamatan kerja dan kinerja karyawan. 

b. Judul yang dipilih sesuai dengan ilmu yang dipelajari dalam 

perkuliahan manajemen sumber daya manusia,sehingga 

memudahkan penulis meneliti tentang judul tersebut. 

 2.    Alasan Obyektif 

Memberikan motivasi dan keselamatan kerja terhardap karyawan 

adalah hal yang sangat penting bagi kinerja suatu karyawan. Karena 

dengan memberikan motivasi dan jaminan keselamatan kerja 

terhadap karyawan akan mendorong rasa nyaman dan percaya diri 

seorang karyawan ketika menjalankan pekerjaannya, yang pada 

akhirnya akan berdampak terhadap positif terhadap kemajuan 

Perusahaan tersebut. 

C. Penegasan Judul 

 Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran 

penelitian ini,maka perlu diberikan penegasan atas istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini : 

 

 

 



1. Motivasi Kerja 

Keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan ( T. Hani Handoko, 1996 : 115 ). 

2. Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan 

kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. 

Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan 

tenaga kerja Keselamatan kerja menyangkut segenap proses 

produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa (Suma’mur, 1996). 

3. Kinerja Karyawan. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 

kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Hasibuan, 2002:160). 

 

D. Pembatasan Masalah 

  Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatas masalah yang mendasarinya. Adapun 

pembatasan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 



1. Motivasi kerja : 

Motivasi disini adalah motivasi yang diberikan oleh seorang 

pimpinan PT. Derma Beauty Indonesia terhadap karyawannya. 

2. Keselamatan Kerja : 

Keselamatan kerja yang dimaksud disini adalah fasilitas dan 

jaminan keselamatan yang diterima karyawan PT. Derma Beauty 

Indonesia, yang meliputi seperti peralatan kerja yang berstandar dan 

jaminan keselamatan seperti asuransi. 

3. Kinerja Karyawan  

Kinerja yang dimaksud disini menyangkut produktivitas dan 

tanggung jawab karyawan sesuai posisinya masing-masing. 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Derma Beauty Indonesia? 

2.  Apakah keselamatan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Derma Beauty Indonesia? 

3. Apakah motivasi kerja dan keselamtan kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan PT. Derma Beauty Indonesia? 



F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas,penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Derma Beauty Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT. Derma Beauty Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja dan keselamatan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT. Derma Beauty Indonesia. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan teori-teori ilmu yang telah 

didapatkan dibangku perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi 

sebenarnya dilapangan dan menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

upaya meningkatkan kinerja  karyawan. 

 



3. Bagi Pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu manajemen 

Sumber Daya Manusi, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang memiliki tema yang sama. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka 

disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang tersusun 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari kinerja dan pendidikan. 

Selain itu juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu dan hipotesis 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data yang digunakan.  

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, analisis data dan 

pembahasan. 



BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dari serangkaian pembahasan, 

simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. MotivasiKerja dan Keselamatan Kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan PT. DERMA BEAUTY INDONESIA . Hal 

dibuktikan dengan nilai dari fhitung sebesar 37.922yang lebih besar dari 

nilai ftabel sebesar 2,29 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa 

variabel Motivasi Kerja dan Keselamatan Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. Pada tabel 4.17 koefisien determinasi, nilai 

R square pada penelitian ini sebesar 0,617 atau 61,7% yang artinya 

Kinerja Karyawan hanya dapat dijelaskan oleh variabel motivasiKerja 

dan keselamatan Kerja sebesar 61,7%.Motivasikerja harus diberikan 

kepada para karyawan disetiap perusahaan. Hal ini akan membuat para 

karyawan berpikir bahwa selama mereka bekerja diperusahaan tersebut 

mereka selalu diperhatikan oleh atasan mereka. Keselamatan 

kerjaadalah suatu kewajiban yang harus diberikan seorang atasan 

kepada karyawannya.Apabila seorang karyawan menerima hak-hak 

dalam hal keselamatannya saat bekerja, hal ini dapat meningkatkan 

kinerja karyawan tersebut, karena mereka akan merasa nyaman dan 

tenang ssat menjalankan pekerjaannya.  
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2. Motivasi Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

PT.DERMA BEAUTY INDONESIA . Hal ini ditunjukkan dengan 

koefisien regresi (beta) sebesar 0,013 yang menunjukkan arah positif. 

Kemudian thitung sebesar 0.140 dengan t tabel sebesar 1.678. Hasil uji 

ini menjelaskan bahwa variabel motivasiKerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

PT.DERMA BEAUTY INDONESIA . Hal ini ditunjukkan dengan 

koefisien regresi (beta) sebesar 0.784yang menunjukkan arah 

positif.Kemudian thitung sebesar 8.658 dengan tingkat signifikasi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari probabilitas (0,000< 0,05). Hasil uji ini 

menjelaskan bahwa variabel Keselamatan Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. . 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel motivasi 

kerja mendapatkan penilaian rendah dari responden, oleh karena 

itu bagi pimpinan PT, Derma Beauty Indonesia disarankan 

untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan dengan cara 

: memperhatikan gaji yang sesuai, pekerjaan yang diberikan 



sesuai dengan keahlian, dan hubungan antar atasan dan 

bawahan yang baik. 

b. Perusahaan dapat mengadakan seminar dari seorang motivator 

agar dapat  memotivasi karyawannya, hal ini mugkin dapat 

meningkatkan motivasi karyawan dan nantinya dapat 

menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

2.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur 

KinerjaKaryawan tidak hanya dengan variabel Kerja Motivasi Kerja 

dan Keselamatan Kerja, tetapi ditambah dengan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan.Selain menambah 

variabel, disarankan juga untuk mengembangkan indikator tiap 

variabel dan memperluas objek dari penelitian agar hasil yang 

diperoleh lebih baik dansignifikan. 
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