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ABSTRAK 

 
Faktor penting yang menentukan 

kinerja karyawan yaitu dengan adanya 
rasa nyaman terhadap karyawan saat 
bekerja dengan adanya sistem 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3)  
yang baik serta dengan kesesuaian 
kompensasi yang diperoleh karyawan. 
Selanjutnya apabila kompensasi diberikan 
secara tepat dan benar, maka para 
karyawan akan memperoleh kepuasan 
kerja dan akan termotivasi untuk 
meningkatkan kinerjanya agar menjadi 
lebih baik lagi.  

Penelitian ini dilakukan di PT. Padasa 
Enam Utama Kebun Kalianta Dua Riau 
dengan sampel sebanyak 75 orang 
karyawan. Adapun hipotesis sebelum 
dilakukan penelitian yaitu ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara ke-
selamatan dan kesehatan kerja (K3) dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
Metode yang digunakan dalam pe-
ngumpulan data yaitu melalui wawancara, 
kuesioner dan studi dokumentasi.  

Berdasarkan hasil analisis secara 
parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa 
keselamatan dan kesehatan kerja (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y) dengan nilai koefisien 
sebesar 20.5%, artinya setiap 1% 
kenaikan keselamatan dan kesehatan 
kerja menghasilkan kenaikan kinerja 
karyawan sebesar 20.5%. Kompensasi 
(X2) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) dengan nilai 
koefisien sebesar 59.3%, artinya setiap 
kenaikan 1% kompensasi menghasilkan 
kenaikan kinerja karyawan sebesar 
59.3%. Dari hasil analisis secara simultan 
(uji F) dimana F hitung sebesar 78.988 
dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 < 
0.05 artinya signifikan bahwa secara 
bersama – sama variable keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) dan kompensasi 
berpengaruh secara simultan terhadap 
kinerja karyawan. Dengan demikian dapat 
dikatakan hipotesis dari penelitian ini 
terbukti.   
 
Kata Kunci : Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 
(K3), Kompensasi,  
Kinerja 
 

PENDAHULUAN 
 

Keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) adalah salah satu perwujudan dalam 
pemeliharaan karyawan yang baik, 
namun tidak semua perusahaan me-
nerapkan itu bahkan terkadang terlupakan 
oleh perusahaan. Keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) mempunyai upaya 
untuk memajukan dan mengembangkan 
proses industrialisasi terutama me-
wujudkan kesejahteraan para karyawan. 
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini 
juga harus ditanamkan pada diri masing – 
masing karyawan, dengan cara mem-
berikan penyuluhan dan pembinaan yang 
baik agar mereka menyadari betapa 
pentingnya keselamatan bagi dirinya 
maupun untuk perusahaan. Apabila 
banyak terjadi kecelakaan, maka 
karyawan banyak yang menderita, 
absensi meningkat, produksi menurun 
dan biaya pengobatan semakin me-
ningkat, hal ini akan merugikan karyawan 
maupun perusahaan. 

Dengan adanya keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) yang baik dalam 
suatu perusahaan, maka akan men-
dorong karyawan dalam meningkatkan 
semangat kerja, yang artinya karyawan 
tidak akan ragu dalam melaksanakan 
tugasnya dan akan bekerja dengan baik 
dan benar sesuai dengan prosedur dan 
aturan perusahaan. Kompensasi sangat 
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penting bagi karyawan sebagai individual 
karena besarnya kompensasi merupakan 
pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan 
karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar 
kecilnya kompensasi dapat mem-
pengaruhi prestasi kerja, motivasi dan 
kepuasan kerja karyawan. Apabila 
kompensasi diberikan secara tepat dan 
benar, maka para karyawan akan mem-
peroleh kepuasan kerja dan akan ter-
motivasi untuk meningkatkan kinerjanya 
agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga 
perusahaan pun akan memperoleh 
keuntungan dari meningkatnya kinerja 
karyawan tersebut. Faktor penting yang 
menentukan kinerja karyawan yaitu 
dengan adanya rasa nyaman terhadap 
karyawan saat bekerja dengan adanya 
sistem keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3)  yang baik serta dengan kesesuaian 
kompensasi yang diperoleh karyawan. 

Berdasarkan observasi awal yang 
penulis lakukan, sistem keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) di PT. Padasa Enam 
Utama Kebun Kalianta Dua Riau masih 
belum mendukung kelancaran kegiatan 
perusahaan, karena masih belum 
lengkapnya alat – alat pendukung dalam 
pelaksanaan bekerja, padahal dengan 
adanya alat - alat keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) yang memadai 
dapat menunjang kelancaran proses kerja 
karyawan dan otomatis jika keselamatan 
kerja terjamin maka para keryawan pun 
akan bekerja dengan nyaman dan dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Selain 
itu, kompensasi yang sesuai  juga ber-
pengaruh terhadap tingkat kinerja 
karyawan. Karena kompensasi adalah 
masalah mendasar dalam kelancaran 
kegiatan di dalam suatu perusahaan. Jika 
kompensasi yang diterima tidak sesuai 
dengan yang ditetapkan, maka lambat 
laun kinerja karyawan pun akan menurun 
sehingga proses produksi pun akan 
berkurang. 

Apabila karyawan memiliki tingkat 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
dan kompensasi yang memadai, maka 
karyawan akan menjalankan tugasnya 
dengan baik, tenang, berhati – hati dan 
juga akan lebih semangat. Hal ini akan 
berdampak terhadap meningkatnya 
kinerja karyawan dan otomatis akan 
menguntungkan bagi perusahaan. 
 
 
 

Indentifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah 

maka identifikasi masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan di PT. Padasa Enam 
Utama Kebun Kalianta Dua Riau. 

2. Apakah kompensasi berpengatuh 
terhadap kinerja karyawan di PT. 
Padasa Enam Utama Kebun Kalianta 
Dua Riau. 

3. Apakah keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) dan kompensi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan di PT. 
Padasa Enam Utama Kebun Kalianta 
Dua Riau 
 

Rumusan  Masalah 
Pembahasan masalah dalam pe-

nelitian ini penulis batasi dengan me-
rumuskan permasalaha sebagai berikut :  
1. Bagaimana pengaruh keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) terhadap 
kinerja karyawan di PT. Padasa Enam 
Utama Kebun Kalianta Dua Riau. 

2. Bagaimana pengaruh kompensasi 
terhadap kinerja karyawan di PT. 
Padasa Enam Utama Kebun Kalianta 
Dua Riau. 

3. Bagaimana pengaruh keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) dan kom-
pensasi terhadap kinerja karyawan di 
PT. Padasa Enam Utama Kebun 
Kalianta Dua Riau. 
 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ke-
selamatan dan kesehatan kerja (K3) 
terhadap kinerja karyawan di PT. 
Padasa Enam Utama Kebun Kalianta 
Dua Riau. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kom-
pensasi terhadap kinerja karyawan di 
PT. Padasa Enam Utama Kebun 
Kalianta Dua Riau. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ke-
selamatan dan kesehatan kerja (K3) 
dan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan di PT. Padasa Enam Utama 
Kebun Kalianta Dua Riau. 

 
Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 
harapan agar peneliti dapat memberikan 
manfaat bagi diri sendiri, perusahaan 
yang di teliti maupun bagi  orang lain. 
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Manfaat yang diharapkan adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti mengenai 
pengaruh keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) dan kompensasi terhadap 
kinerja karyawan. 

2. Diharapkan dapat memberikan saran – 
saran yang nantinya akan dapat 
membantu PT. Padasa Enam Utama 
Kebun Kalianta Dua Riau untuk 
mengatasi permasalahan yang 
dihadapi. 

3. Memberikan tambahan informasi serta 
acuan atas bahan referensi bagi 
peneliti lain untuk melakuakan 
penelitian dengan masalah yang sama 
maupun yang berkaitan dengan 
masalah penelitian ini. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Lokasi penelitian merupakan tempat 

dimana penelitian telah dilakukan. Dalam 
hal ini yang lokasi penelitian adalah PT. 
Padasa Enam Utama Kebun Kalianta Dua 
Riau. Terletak di Desa Aliantan, 
Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan 
Hulu Provinsi Riau, dan yang menjadi 
objek penelitian adalah Kesehatan 
Keselamatan Kerja (K3) sebagai variable 
X1, Kompensasi sebagai variable X2 , dan 
kinerja pegawai sebagai variable Y. waktu 
penelitian ini direncanakan dari bulan 
Januari sampai dengan April 2014. Jenis 
penelitian ini  adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif setelah memenuhi asumsi 
klasik menyangkut normalitas, heteros-
kedastisitas, multikolinieritas, dan analisis 
regresi berganda. Penarikan kesimpulan 
atas hipotesis dilakukan dengan cara uji t 
dan uji f pada level signifikan 5%. 
Keseluruhan tabulasi dan pengolahan 
data menggunakan SPSS versi 14 

 
HASIL PENELITIAN 

 
Uji t (Parsial) 

 Berdasarkan hasil analisis dinyatakan 
bahwa variabel faktor keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) memiliki pengaruh 
yang signifikan dimana nilai pengaruh 
parsial / individu variabel tersebut sebesar 
0,205 dan nilai t-hitung sebesar 2.533 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 
< 0,05 (thitung  > ttabel) yaitu 2.533 > 2,00 
dimana nilai 2,00 tersebut diperoleh dari 
tabel distribusi t dengan tingkat sig-

nifikansi uji dua arah pada taraf 
kepercayaan (ά 95% dan df: n-1) maka 
hipotesis yang diajukan : keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan 
diterima (terima H1 dan menolak H0). 

Sedangkan variabel kompensasi me-
miliki pengaruh yang signifikan dimana 
nilai pengaruh parsial / individu variabel 
tersebut sebesar 0,593 dan nilai t-hitung 
sebesar 7.154 dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05 (thitung  > ttabel) yaitu 
7.154 > 2,00 dimana nilai 2,00 tersebut 
diperoleh dari tabel distribusi t dengan 
tingkat signifikansi uji dua arah pada taraf 
kepercayaan (ά 95% dan df: n-1) maka 
hipotesis yang diajukan : kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan diterima (terima H1 dan 
menolak H0). 
 
Uji F 

Dari uji Anova didapat F hitung 
sebesar 78.988 dengan tingkat signifikan 
sebesar 0.000 < 0.05 artinya signifikan 
bahwa secara bersama – sama variabel 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
dan kompensasi berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan. 
Dengan demikian dapat dikatakan 
hipotesis dari penelitian ini terbukti. 

Hasil analisis regresi linear bahwa 
variabel keselamatan dan kesehatan kerja 
(X1) dan kompensasi (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 
dimana nilai pengaruh (R Square) di-
peroleh sebesar 0,687 atau 68.7% 
dengan tingkat signifikansi pada tabel 
Anova sebesar 0,000 < 0,05 pada taraf 
kepercayaan (ά 95% dan df: n-1) maka 
hipotesis yang diajukan : keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) dan kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan diterima (terima H1 dan 
menolak H0). 
 

PEMBAHASAN 
 

Hasil Uji Determinan diketahui 
kontribusi variabel keselamatan dan 
kesehatan kerja (X1) dan kompensasi 
(X2) terhadap kinerja karyawan (Y), 
berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.45 
diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 
0.678 atau 67.8%, ini artinya bahwa 
keselamatan dan kesehatan kerja (X1) 
dan kompensasi (X2), memberikan 
kontribusi terhadap variabel kinerja 
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karyawan (Y) sebesar 67.8% dan sisanya 
32.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak masuk dalam variabel penelitian ini, 
seperti promosi, pelatihan dan pengem-
bangan dan lain-lain 
 

KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan di PT. Padasa Enam 
Utama Kebun Kalianta Dua Riau. 

2. Kompensasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan di PT. 
Padasa Enam Utama Kebun Kalianta 
Dua Riau. 

3. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
dan kompensasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan di 
PT. Padasa Enam Utama Kebun 
Kalianta Dua Riau. 

4. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
dan kompensasi memberikan kontri-
busi terhadap kinerja sebesar 67.8% 
dan sisanya 32.2% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak masuk dalam 
variabel penelitian ini, seperti promosi, 
pelatihan dan pengembangan dan 
lain-lain.  

 
SARAN 

 
Berdasarkan kesimpulan dan peng-

amatan yang penulis peroleh dari 
penelitian selama  mengadakan riset di 
lapangan, maka penulis mencoba mem-
berikan saran kepada perusahaan yang 
dapat diterapkan dan dapat bermanfaat 
bagi perkembangan perusahaan yaitu: 
1. Perusahaan harus lebih memperhati-

kan keselamatan dan kesehatan kerja 
karyawan dengan memberikan pe-
nyuluhan kepada karyawan mengenai 
keselamatan dan kesehatan kerja.  

2. Diharapkan agar perusahaan me-
ningkatkan kompensasi untuk lebih 
mensejahterakan karyawan. 

3. Diharapkan pimpinan lebih mem-
perhatikan kinerja karyawan dengan 
melakukan penilaian kinerja secara 
rutin, guna mencapai tujuan 
perusahaan yang diinginkan. 
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