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 Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah bidang sumber daya 
manusia yang sangat penting terkait dengan keberadaan perusahaan. Keselamatan 
dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk perhatian yang diberikan perusahaan 
bagi sumber dayanya/karyawan yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan 
keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. Pada sisi yang lain dengan 
semakin berkembangnya teknologi dalam proses produksi, maka akan 
memberikan kemungkinan yang besar timbulnya pengaruh terhadap tenaga kerja.  
Keselamatan kerja menunjukan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan 
kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Adanya kenyataan tersebut menjadikan 
perlindungan tenaga kerja atas keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang 
penting dan wajib dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Kesalahan di dalam 
penggunaan peralatan, kurangnya perlengkapan alat pelindung tenaga kerja, serta 
keterampilan tenaga kerja yang kurang memadai ternyata dapat menimbulkan 
kemungkinan bahaya yang sangat besar berupa kecelakaan kerja, kebakaran, 
peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit menjadi hal penting dalam upaya 
memberikan jaminan kepada para karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja tehadap 
produktifitas kerja karyawan bagian roduksi pada PT. Elnusa Petrofin Medan.  
Teknis analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Sampel yang diteliti 
adalah sebanyak 85 orang. Hasil analisis regresi diperoleh nilai nilai thitung sebesar 
1,854 > ttabel 1,663 maka dapat disimpulkan Ho ditolah dan H1 diterima, yaitu 
artinya keselamatan kerja memeiliki pengaruh signifikan terhadap produktifitas 
kerja bagian produksi. Hasil analisis regresi diperoleh thitung sebesar 14,067 > ttabel 
1,663 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima, yaitu artinya 
kesehatan kerja memiliki pengarih dan signifikan terhadap produktifitas kerja 
bagian produksi. Nilai Fhitung sebesar 229,232 > Ftabel 2,37 maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa variabel keselamatan (X1) dan kesehatan kerja (X2) secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel produktifitas kerja bagian 
produksi (Y).    
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PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : 

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP  

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. 

ELNUSA PETROFIN MEDAN 

Yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Manajemen 

pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan dapat 

dipertanggung jawabkan dalam beberapa hal berikut : 

1. Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis hasil karya ini. 

2. Karya ilmiah ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau dipublikasi 

dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah 

dipublikasikan. 

3. Karya ilmiah ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar 

keserjanaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan atau 

Perguruan Tinggi atau Instansi lainnya. 

4. Saya sadar sepenuhnya, jika dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini 

saya telah melakukan pelanggaran hak cipta baik disengaja ataupun tidak, 

maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur oleh 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

 

Medan,  26 November 2019 
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1. Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis hasil karya ini. 

2. Karya ilmiah ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau dipublikasi 

dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah 

dipublikasikan. 

3. Karya ilmiah ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar 

keserjanaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan atau 

Perguruan Tinggi atau Instansi lainnya. 

4. Saya sadar sepenuhnya, jika dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini 

saya telah melakukan pelanggaran hak cipta baik disengaja ataupun tidak, 

maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur oleh 

Universitas Dharmawangsa Medan. 
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