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ABSTRAK 

ARIYANTO, NIM. 1121103402, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Widya Dharma Klaten, Pengaruh Kesehatan Kerja, dan Keselamatan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keselamayan  kerja, dan 

keselamatan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan di BPR UKABIMA BMMS 

KLATEN. Lingkup Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten, Kecamatan 

Jogonalan, di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. Subjek penelitian adalah karyawan di 

BPR UKABIMA BMMS KLATEN. Adapun teknik pengambilan sampel dengan 

sampling jenuh adalah pengambilan sampel di mana semua populasi dijadikan sampel, 

hal ini dilakukan karena populasi kurang dari 100, dengan data primer berupa : observasi, 

wawancara, kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis data menggunakan metode 

regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian 

statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik karyawan mayoritas adalah berjenis 

kelamin perempuan, usia antara 27-34 tahun dan masa kerja antara 1-5 tahun. Sedangkan 

berdasarkan analisis data, dengan menggunakan uji parsial (uji t) diperoleh bahwa 

variabel kesehatan kerja (X1), dan keselamatan kerja (X2), secara signifikan berpengaruh 

pada kinerja karyawan (Y). Pada variabel kesehatan kerja (X1) berpengaruh secara 

negatif, artinya jika variabel kesehatan kerja (X1) naik satu satuan maka akan terjadi 

penurunan kinerja karyawan (Y) sebesar satu satuan juga, begitupun sebaliknya jika 

variabel kesehatan kerja (X1) turun satu satuan maka akan terjadi peningkatan kinerja 

karyawan (Y) sebesar satu satuan. Sedangkan pada variabel keselamatan kerja (X2) 

berpengaruh secara positif, artinya jika  variabel keselamatan kerja (X2) dinaikan satu 

satuan maka akan terjadi peningkatan kinerja karyawan (Y) sebesar satu satuan juga, 

begitupun sebaliknya. Pada uji serempak (uji f) antara variabel kesehatan kerja (X1), dan 

keselamatan kerja (X2), secara bersama-sama berpengarh terhadap kinerja karyawan (Y). 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 30,3% dan yang lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel yang telah diteliti.  

Kata kunci: Kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin ketatnya persaingan bisnis didunia kerja ini, 

menuntut setiap perusahaan untuk dapat mempertahankan dan 

mengembangkan bisnis yang dijalankanya.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan adalah sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia merupakan aset 

perusahaan yang dianggap sangat penting dan potensial. Tanpa 

adanya sumber daya manusia perusahaan tidak akan berarti, walaupun 

perusahaan memiliki modal yang sangat besar, teknologi yang 

cangggih, dll. Itu semua tidak akan berarti jika tidak ada sumber daya 

manusia yang menjalankanya. Oleh karena itu, suatu perusahaan 

harus dapat mengelola sumber daya manusianya agar perusahan dapat 

mencapai tujuan perusahaan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya adalah dengan cara membuat karyawan merasa 

aman dan dilindungi oleh perusahaan. Perusahaan harus selalu 

berusaha untuk menjaga semua karyawannya agar tetap dapat bekerja 

secara optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
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untuk menjaga karyawannya adalah dengan cara memberikan jaminan 

kesehatan karyawan serta menjamin keselamatan kerja karyawan.  

Saat ini resiko kesehatan dan keselamatan kerja harus 

diperhatikan oleh perusahaan, karena kesehatan dan keselamatan 

kerja karyawan tidak dapat ditebak atau diprediksi. Tidak selamanya 

karyawan akan sehat terus, ada kalanya karyawan sakit karena 

kelelahan ketika bekerja atau terjadi kecelakan ketika bekerja.   

Program keselamatan dan kesehatan kerja telah banyak 

dilaksanakan oleh perusahaan hal ini bertujuan untuk mengurangi  

atau menghindari resiko kecelakaan kerja (zero accident). Berbagai 

peristiwa telah menimpa pekerja akibat perlakuan tidak aman yang 

menimbulkan kecelakaan kerja. Perusahaan-perusahaan manufaktur 

umumnya memiliki risiko kecelakaan kerja yang besar. Kebanyakan 

kecelakaan kerja ditimbulkan oleh perilaku yang tidak aman, 

misalnya kejatuhan benda berat, terjatuh dari tempat yang tinggi, 

tertimpa reruntuhan bangunan, dan lain sebagainya. Penyebab lain 

yang menimbulkan kecelakaan kerja adalah kurangnya pengetahuan 

dan kemampuan karyawan dalam menggunakan peralatan yang 

berkaitan dengan pekerjaanya. Berbagai perusahaan telah melakukan 

pelatihan secara insentif kepada banyak karyawan dalam 

menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja, namun tingkat 

kecelakaan kerja tetap tinggi.(Wilson Bangun.2012 : 376) 
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Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan tidak hanya 

sekedar diperhatikan saja oleh perusahaan, tetapi peruasahaan harus 

memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

dengan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 

menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan , perusahaan 

dapat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.  

Dengan pemberian jaminan kesehatan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan, karyawan akan merasa aman ketika bekerja karena 

jika terjadi hal-hal yang mengganggu kesehatan dan keselamatan 

kerja, karyawan dapat langsung melakukan klaim ke BPJS 

Ketenagakerjaan. Karyawan juga tidak perlu mengeluarkan biaya, 

karena karyawan telah membayarkan iuran setiap bulannya. Selain 

menguntungkan bagi karyawan, perusahaan juga sangat diuntungkan 

dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini. Sama halnya dengan 

karyawan, ketika karyawan sedang mengalami gangguan kesehatan 

atau keselamatan kerja, perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya 

juga, semuanya sudah dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Semua perusahaan pasti akan memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawannya. Perusahaan pasti akan melakukan 

kerja sama dengan berbagai pihak asuransi, namun banyak 

perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan instansi pemerintah, jadi banyak 
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perusahaan yang memilih melakukan kerja sama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dibandingkan dengan intansi asuransi lainnya. Tidak 

terkecuali di dunia perbankan, walaupun sebagian besar karyawan 

bekerja didalam ruangan tidak menutup kemungkinan karyawan akan 

mengalami gangguan kesehatan maupun keselamatan kerja. 

Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja dapat terjadi baik secara 

fisik dan non fisik. Gangguan kesehatan fisik dapat berasal dari 

lingkungan kerja karyawan seperti udara yang buruk, lokasi 

perusahaan yang dekat dengan tempat pembuangan sampah, dll. 

Sedangkan gangguan non fisik seperti kelelahan ketika bekerja, stres 

kerja, beban kerja yang berlebihan dan target pekerjaan yang 

berlebihan sehingga menguras tenga dan pikiran karyawan yang dapat 

menurunkan stamina karyawan yang pada akhirnya dapat membuat 

karyawan menjadi gampang sakit. Sedangkan gangguan keselamatan 

kerja juga rerdiri dari fisik dan non fisik. Gangguan  keselamatan 

kerja fisik kebanyakan dialami oleh karyawan yang sebagian besar 

bekerja di lapangan. Sedangkan gangguan keselamatan kerja non fisik 

jarang dialami oleh karyawan. 

Kebanyakan gangguan kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan sebagian besar yang dirasakan di dalam dunia perbankan 

pada umumnya adalah gangguan secara fisik. Walaupun tidak 

menutup kemungkinan juga dapat terjadi gangguan kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan secara non fisik. Sehingga perlu 
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dilakukan penjaminan tentang kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan agar tidak ada kekhawatiran dalam melakukan aktivitas 

dalam bekerja. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di BPR 

UKABIMA BMMS Klaten. Faktor kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan mempengaruhi kinerja karyawanya. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis 

untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ PENGARUH 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI BPR UKABIMA BMMS Klaten” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yangter 

cantum dalam skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan Objektif 

Alasan objektif penulis mengabil judul ini adalah mengadakan 

penelitian tentang kinerja karyawan yang bekerja pada lembaga 

penyedia jasa keuanganyang dipengaruhi oleh faktor kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

2. Alasan Subjektif 

Kesehatan merupakan faktor penting bagi karyawan karena tanpa 

kesehatan yang dimiliki karyawan tidak bisa melakukan aktifitas-

aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaanya. Jika karyawan 

mempunyai kesehatan yang baik maka karyawan dapat bekerja 
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secara optimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya kinerja 

karyawan dapat meningkat. Selain faktor kesehatan faktor 

keselamatan kerja juga merupakan hal yang sangat penting. 

Perusahaan harus dapat menjamin keselamatan kerja karyawanya 

sehingga karyawan dapat merasa aman dan nyaman dalam 

bekerja. Perusahaan harus mampu menyediakan standar 

keamanan dan keselamatan kerja sesuai peraturan pemerintah. 

Jika semua itu dapat terpenuhi maka kinerja karyawan dapat 

meningkat. 

 

C. Penegasan Judul 

Sumber daya manusia merupakan faktorpaling penting dalam 

sebuah perusahaan. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan 

perusahaan tanpa adanya sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila perusahaan 

mempunyai kinerja yang baik. Kinerja perusahaan yang baik 

didukung oleh kinerja karyawan yang baik pula. Untuk meningkatkan 

kerja karyawan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan 

kesehatan karyawan dan tingkat keselamatan kerja karyawan. Jika 

semua dapat dikelola maka kinerja karyawan dapat meningkat dan 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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D. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan serta keterbatasan yang 

dimiliki penulis, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh 

kesehatan kerja seperti pemberian jaminan kesehatan dari perusahaan. 

Keselamatan kerja seperti pemberian jaminan jika terjadi kecelakaan 

dalam bekerja, prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh perusaan 

harus sesuai dengan peraturan pemerintah. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh kesehatan terhadap kinerja karyawan di 

BPR UKABIMA BMMS Klaten ? 

2. Seberapa besar pengaruh keselamatn kerja terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS Klaten ? 

3. Seberapa besar pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja 

terhadap kinerja karyawan di BPR UKABIMA BMMS Klaten ? 

  

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS Klaten ? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja terhadap 

kinerja karyawan di BPR UKABIMA BMMS Klaten ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja 

terhadap kinerja karyawan di BPR UKABIMA BMMS Klaten 

? 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Sebagai salah satu sarana untuk dapat menerapkan teori-teori 

ilmu yang telah didapat dari bangku pekuliahan dengan permasalahan 

yang terjadi sebenarnya dilapangan. Memberi wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan masukan 

kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai evakuasi kinerja, 

dan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi untuk 

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Juga, dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil 

langkah-langkah untuk mengambil keputusan mengenai lingkungan 

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang pada akhirnya  

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

bagi peneliti lain mengenai kesehatan dan keselamatan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 

H. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari kualitas sumber 

daya manusia yang dimiliki, yang mampu berprestasi secara 

maksimal. Kesehatan dan keselamatan kerj mempunya peran 

penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Kesehehatan kerja 

yang baik dapat membuat karyawan bekerja secara maksimal. 

Keselamatan kerja juga berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Keselamatan kerja juga merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan perusahaan. Dengan adanya keselamatan kerja 

karyawan akan merasa aman ketika bekerja sehingga kedua faktor 

tersebut mempengaruhi kinerja karyawan. 

Dari uraian tersebut dapat, maka penulis menguraikan kerangka 

pemikiran yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini pada 

gambar 1.1 dibawahini. 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Kesehatan kerja (X1) 

Keselamatan kerja 

(X2) 

Kinerja (Y) 
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I. HIPOTESIS 

 Hipotesis merupakan anggapan yang munkin benar 

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan 

penyelidikan selanjutnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitisn 

ini adalah sebagai berikut : “Diduga Ada Pengaruh Pengaruh 

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di 

BPR UKABIMA BMMS Klaten. 

 

J. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar pembahasan “ Skripsi “ ini lebih jelas dan sistematis, maka 

penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka berfikir, hipotesis dan 

sistematika penulisan dari skripsi ini yang 

memberikan gambaran singkat dari keseluruhan 

dalam skripsi ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan 

pengertian manajemen sumber daya manusia, 

pengertian lingkungan kerja, pengertian stres kerja, 
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pengertian kompenasi, pengertian kinerja, peta jalan 

penelitian dan hasil penelitian yang relevan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik 

pengambilan sampel, instrument penelitian, dan 

prosedur analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian 

yang dilengkapi dengan tabel. Bagian pembahasan 

memaparkan hasil pengolahan data, 

menginterpretasikan penemuan secara logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini dipaparkan simpulan dari hasil 

pembahasan yang dilakukan pada bab-bab di atas, 

kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

a. Berdasarkan identifikasi analisis kualitatif disimpulkan sebagian 

besar responden penelitian ini berusia antara 27 tahun - 34 tahun 

sebanyak 11 orang atau 55%, jenis kelamin yang didominasi oleh 

laki-laki sebanyak 12 orang atau 60%, dan masa kerja selama 1 

tahun sampai 5 tahun sebanyak 13 orang atau sebanyak 65%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu. Y = 19,870-

0,867x1+0,449x2. Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari 

kesehatan kerja, dan keselamatan kerja berpengaruh secara 

signifikan adalah pada variabel kesehatn kerja  sebesar -0,367 

satuan dan keselamatan kerja sebesar 0,449 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol. aPada variabel kesehatan 

kerja pengaruh kinerja karyawan sebesar -0,367 satuan kesehatan 

kerja atau berpengaruh negatif yang artinya jika kesehatan kerja 



meninggkat satu satuan maka kinerja karyawan akan berkurang 

sebesar 0,367 satuan. Sebaliknya jika kesehatan kerja diturunkan 

satu satuan maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,367 

satuan. Pada variabel keselamatan kerja jika dinaikan satu satuan  

Sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan 

meningkat sebesar 0,449 satuan keselamatan kerja. Sehimgga 

semakin tinggi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan akan 

membuat kinerja karyawan naik. Sehingga kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan mempengaruhi kinerja karyawan di 

BPR UKABIMA BMMS Klaten.   

b. Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara sendiri-sendiri antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja 

terhadap kinerja karyawan BPR IKABIMA BMMS Klaten, karena 

t hitung kesehatan kerja = -2,181 =-2,10982  lebih besar dari t 

tabel dan keselamatan sehingga ha diterima maka ada pengaruh 

dari kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan BPR UKABIMA 

BMMS Klaten. Pada variabel keselamatan kerja = 2,813 lebih 

besar t tabel = 2,10982 sehingga ha diterima maka ada pengaruh 

dari keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan BPR 

UKABIMA BMMS Klaten. 

c. Dari hasil pengujian uji F diketahui terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja terhadap 



kinerja karyawan BPR UKABIMA BMMS Klaten secara 

bersama-sama, karena F hitung = 5,135 lebih besar F tabel = 3,59. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, yaitu 

dengan memperthatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. 

Dengan adanya kesehatan kerja yang baik dapat membuat karyawan 

semangat dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu perusahaan 

juga harus memperhatikan keselamatan kerja karyawanya. Perusahaan 

harus dapat menjamin keselamatan kerja karyawan sehingga karyawan 

dapat merasa aman nyaman dan tenang ketika bekerja. Terlebih karyawan 

yang bekerja dilapangan karena mempunyai resiko yang lebih besar 

dibandingka karyawan yang bekerja dikantor. Sebaiknya perusahaan 

menyediakan P3K didalam kantor untuk karyawan yang kondisi fisiknya 

kurang baik keteki menyelesaikan pekerjaanya selain itu perusahaan juga 

harus memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawan agar 

karyawan merasa aman. 

a. Variabel kesehatan kerja secara signifikan meningkatkan kinerja 

karyawan yaitu dengan cara perusahaan memberikan jaminan 



kesehatan kepada setiap karyawanya, seperti pemmberian BPJS 

Ketenagakerjaan, pemberian kompensasi kesehatan setiap bulan, 

Merujuk karyawan yang sakit kerumah sakit yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. Bahkan perusahaan dapat memberikan jaminan 

kesehatan kepada kluarga karyawan yang sedang sakit. Perusahaan 

harus selalu menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama 

apabila ada terjadi kecelakaan pada karyawan dikanrot pada jam kerja. 

Perusahaan juga harus  Perusahaan juga harus meberikan pelatihan dan 

pendidikan mengenai pentingnya menjaga kesehatan karyawan agar 

dapat menyelesaikan pekerjaanya sesuai standar yang ditentukan oleh 

perusahaan.  

b. Variabel keselamatan kerja dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

yang paling besar dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Perusahaan 

harus dapat menjamin keselamatan kerja karyawan sehingga karyawan 

dapat merasa aman nyaman dan tenang ketika bekerja. Terlebih 

karyawan yang bekerja dilapangan karena mempunyai resiko yang 

lebih besar dibandingka karyawan yang bekerja dikantor. Perusahaan 

dapat meningkatkam kerja karyawanya dengan berbagai cara seperti, 

memberikan metode atau petunjuk yang dapat mempermudah 

pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan dengan aman. Perusahaan juga 

memberikan pelatiahan bagi karyawan untuk bertindak dengan aman 

sesuai dengan prosedur keamanan kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan maupun emrintah. Perusahaan juga harus dapat 



menyediakan peralatan kerja dalam kondisi yang baik dan layak untuk 

dipakai sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal. Selain itu 

kondisi lingkungan kerja harus diperhatiakan tinggkat keamanan dan 

kebersihanya. Sehingga karyawan merasa tenang, aman, dan nyaman 

ketika bekerja.  
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