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Keselamatan dan kesehatan pekerja amat penting untuk perhatikan, karena sebagai 
sumber daya dalam sebuah perusahaan. Dalam rangka menciptakan kondisi dan situasi yang 
aman dan nyaman di tempat kerja, setiap perusahaan perlu menyediakan fasilitas yang memadai 
bagi para pekerjanya, untuk melindungi keselamatan fisik dan mental mereka dari kecelakaan 
dan sakit akibat pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga seberapa besar perhatian perusahaan 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 
karyawan (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Jumlah sampel 
sebanyak 50 orang diperoleh dari keseluruhan populasi yang ada. Variabel bebasnya terdiri dari 
keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah 
produktivitas kerja karyawan (Y). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, 
wawancara dan observasi. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji F dan uji t.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja 
(X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang. Dari perhitungan uji F diperoleh Fhitung 

49,980 > Ftabel 3,195 dengan nilai p sebesar 0,000 ≤ 0,05. Selain itu nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 
sebesar 0,680 yang berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 
68%. Dan uji t diketahui bahwa secara parsial variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan 
kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan perhitungan thitung variabel keselamatan kerja (X1) sebesar 5,960 > ttabel 2,009 dan kesehatan kerja (X2) sebesar 
2,174 > ttabel sebesar 2,009. Variabel yang dominan pengaruhnya adalah variabel keselamatan 
kerja (X1) sebesar 65% kemudian variabel kesehatan kerja (X2) sebesar 23,7%. 

 


