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ABSTRAKSI 

 
Sici Ramawati/212015229/2019/Pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Produktivitas kerja PT. 

Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 

 

 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, adakah pengaruh Kesehatan 

keselamatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan produktivitas 

kerja PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui pengaruh kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja dan produktivitas kerja PT. Tania Selatan Ogan 

Komering Ilir Sumatera Selatan. Sampel penelitian sebanyak 100 orang karyawan 

dipilih dengan metode Random Sampling sementara data dikumpulkan 

menggunakan kuisioner untuk kemudian dianalisis dengan Structural Equation 

Modelling (SEM). Data yang di gunakan adalah data primer sebagai data utama 

dan data skunder sebagai pelengkap. Analisis data yang di gunakan adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis membuktikan kesehatan keselamatan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai (2,63) > (1,96). 

lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dengan 

nilai (0,74) < (1,96) . Kesehatan keselamatn kerja berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja (2,10) > (1,96). lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja dengan nilai (2,63) > (1,96). Kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dengan nilai (2,36) > (1,96). 

Hasil penelitian berimplikasi terhadap kesehatan keselamatn kerja dan lingkungan 

kerja yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan kepuasan kerja dan apabila 

kepuasan kerja meningkat maka produktivitas kerja juga akan meningkat. 

 
Kata kunci: kesehatan keselamatan kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja 

dan produktivitas kerja 
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ABSTRACT 

 

Sici Ramawati/212015229/2019/ the influence of Healty Safety and Work 

Environment on Job Satisfaction and Work Productivity of PT. Tania Selatan 

Ogan Komering Ilir South Sumatera 

 

 
The formulation of the problem in this study is, is there influence of healty safety 

work and work environment toward work satisfaction and work productivity in 

South PT Tania Ogan Komering Ilir South Sumatera. The purpose of this  

research are to know the influence of healty safety work and work environment 

toward work satisfaction and work productivity in South PT Tania Ogan 

Komering Ilir South Sumatera. 100 sample were selected by random sampling. 

Data were collected by questionnaires and SEM were applies as an analysis 

technique. The data used is primary data. Data analysis used is qualitative and 

quantitative. Based on statistical analysis, occupational safety health has a 

significant effect on job satisfaction with value (2,63) > (1,96). Work environment 

has no effect on job satisfaction with value (0,74) < (1,96). occupational safety 

health has a significant effect work productivity with value (2,10) > (1,96). Work 

environment has a significant effect on work productivity with value (2,63) > 

(1,96). On job satisfaction has a significant effect work productivity with value 

(2,36) > (1,96). The implication is healty safety work and work environment need 

to be increased in order to improve employees work satisfaction. The increase of 

work satisfaction will be able to improve employees work productivity. 

 
Keyword: healty safety work, work environment, work satisfaction,work 

productivity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Ditjen perkebunan (2014-2016) data dari Buku Statistik 

Perkebunan Indonesia, produksi kelapa sawit Indonesia di tahun 2015 tercatat 

sebesar 31,28 juta ton. Produksi ini berasal dari 11,3 juta ha luas areal 

perkebunan kelapa sawit di mana 50,77% di antaranya di usahakan oleh 

perusahaan swasta (PBS), 37,45% di usahakan oleh rakyat (PR) dan sisanya 

di usahakan oleh perkebunan besar milik negara (PBN) sentra produksi 

kelapa sawit di Indonesia berdasarkan data rata-rata tahun 2012-2016 adalah 

Provinsi Riau, Sumatera Utara, kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi 

dan Kalimantan Barat. 

Menurut Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (2011) Kelapa sawit di 

Sumatera Selatan dengan total luas kurang lebih 867.000 hektar sebagai 

tanaman unggulan Sumatera Selatan sebagai sumber pendapatan petani basis 

pertumbuhan ekonomi di pedesaan, sumber devisa dari ekspor CPO, penyerap 

tenaga kerja. Kelapa sawit dapat menyimpan karbon karena umur biologi 

tanaman mencapai 20-25 tahun, menghasilkan serapan karbon lebih tinggi, 

dengan keberadaan hamparan kebun yang luas dapat berkontribusi terhadap 

Reference Emission Level (REL) Sumatera Selatan periode 2010 sampai 2020 

sekitar 32,25 persen. 

PT Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak makan dari nabati dan 
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hewani, pabrik Burnai Timur adalah salah satu pabrik kelapa sawit yang di 

miliki oleh Wilmar Internasional di Sumatera Selatan dengan total karyawan 

537 karyawan. Pabrik Burnai Timur di dirikan pada tahun 1993 perusahaan 

ini awalnya adalah perusahaan Investasi Nasional tetapi berubah status 

menjadi perusahaan Investasi Multinasional setelah mendapat persetujuan 

dari dewan koordinasi Investasi Modal Indonesia (Badan Koordinasi 

Penanaman Modal-BKPM) dalam surat keputusan BKPM no 

696/111/PMDN/1989 pada tanggal 16 september 1989 dan BKPM no 

47/11/PMDN/1996 tentang retensi investasi saham. 

Menurut Robbins (2003:78) dikutip dalam buku Wibowo (2016:415) 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang di terima pekerja 

dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima.Setiap orang yang 

bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. 

Kepuasan Kerja pada PT Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera 

Selatan belum sepenuhnya tercapai. Gaji yang di berikan untuk BHL (Buruh 

Harian Lepas) sebesar Rp 2.256.450 masih dibawah upah minimum provinsi 

Sumatra Selatan tahun 2018 sebesar Rp 2.700.360 berdasarkan (keputusan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor:724/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 

tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan 2018) sehingga hal ini 

membuat karyawan merasa kurang puas karena tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya. 
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PT Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan juga memiliki 

permasalahan lain selain upah/gaji, efisiensi waktu yang di gunakan untuk 

menyelesaikan pekerjaan terkadang melebihi standar yang seharusnya, masih 

terdapat karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang telah di tetapkan, 

selain itu hubungan yang terjalin antara sesama rekan kerja juga bisa menjadi 

persoalan bagi para karyawan karena adanya persaingan. 

PT Tania Selatan juga menerapkan sistem pengawasan yang ketat 

menyebabkan karyawan merasa canggung dan gugup saat bekerja, selain itu 

juga adanya penempatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan 

karyawan mengakibatkan karyawan tidak menguasai pekerjaan mereka. 

Menurut Belcher (1987:3) dikutip dalam buku Wibowo (2016:93) 

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran 

(barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). 

Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif suatu perbandingan antara 

hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, 

sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. 

Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan 

program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau by- 

product. Suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya 

dan hal itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi keluaran dengan biaya 

terendah. Produktivitas merupakan ukuran kinerja, termasuk efektivitas dan 

efisiensi. 
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Produktivitas mempunyai keterkaitan atau memberikan dampak terhadap 

kegiatan lainnya. Produktivitas dapat meningkatkan kepuasan kerja, 

mendorong terjadinya penyederhanaan kerja, meningkatnya keterpaduan, dan 

spesialisasi kerja. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengubah desain 

tempat kerja. Meningkatnya produktivitas, di samping memberikan kepuasan 

kerja kepada pekerja individu atau kelompok, mendorong motivasi mereka 

untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi. 

Tabel I.1 

Produktivitas PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 
 

 
 

Tahun Nama kebun Area 

produksi 

dewasa 
(ha) 

Area produksi 

yang belum 

dewasa (ha) 

Produksi 

Tandan 

buah segar 
(ton) 

Hasil 

ratarata/ 

ha/tahun 

 Kebun Burnai 
Timur 

1.708,93 956,24 34.178,00 20,00 

2
0
1
5

 

 
Kebun Burnai 
Barat 

 
920,67 

 
0 

 
19.421,00 

 
21,11 

 Total 2.629,60 965,41 53.599,00 20,38 

 Kebun Burnai 
Timur 

1.382,62 1.282,55 18.027,18 13,04 

2
0
1
6

 

 
Kebun Burnai 

Barat 

 
920,67 

 
0 

 
12.881,67 

 
13,99 

 Total 2.303,29 1.282,55 30.908,85 13,42 

 Kebun Burnai 
Timur 

1.382,62 1.282,55 22.157,47 16,03 

2
0

1
7

 

 

Kebun Burnai 
Barat 

 
920,67 

 
0 

 
15.879,10 

 
17,25 

 Total 2.303,29 1.282,55 38.036,57 16,51 

Sumber: PT.Tania Selata Ogan Komering Ilir, 2018 

 

Tabel di atas dapat di lihat bahwa dari tahun 2015-2017 hasil produksi 

cenderung mengalami fluktuasi (naik turun). Realisasi yang paling rendah 
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terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 13,42 ton. Sementara itu pada 

tahun 2015 realisasi perusahaan sempat mencapai rata-rata 20,38 ton. 

Realisasi produksi selama 3 tahun tersebut mengalami penurunan di tahun 

2016 itu di sebabkan oleh umur diatas umur ekonomis, tanaman sudah tinggi 

sehingga sulit di panen, tandannya sudah jarang sehingga secara perhitungan 

tidak ekonomis lagi. 

PT Tania Selatan Ogan Komering ilir Sumatera Selatan juga menghadapi 

persoalan seperti Semangat kerja karyawan yang cenderung turun karena gaji 

yang belum sesuai dengan UMR, karyawan juga mengharapkan adanya 

kesempatan mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan mereka, 

selain itu mutu/kualitas kerja sulit untuk di tingkatkan karena karyawan  

sering di pindahkan dari satu bidang kebidang yang lain yang tidak sesuai 

dengan keahlian mereka, karyawan merasa tidak nyaman dengan adanya 

pemindahan bidang pekerjaan yang di lakukan perusahaan. 

Menurut Leon C Megginson (1981:364) di kutip dalam buku Anwar 

Prabu Mangkunegara (2015:161) Keselamatan kerja menunjukan kondisi 

yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat 

kerja. Sedangkan kesehatan kerja menunjukan pada kondisi yang bebas dari 

gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo ( 2015:153) Tujuan utama kesehatan dan 

keselamatan kerja adalah agar karyawan atau pegawai disebuah institusi 

mendapat kesehatan yang seoptimal mungkin sehingga mencapai 
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produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. keselamatan kerja adalah agar 

para karyawan di sebuah institusi bebas dari segala kecelakaan akibat kerja, 

atau gangguan-gangguan yang lain sehingga menurunkan bahkan 

menghilangkan produktivitas kerja. diperlukan kondisi kerja yang kondusif 

terwujudnya derajad kesehatan serta terhindarnya kecelakaan kerja bagi para 

karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja yang antara lain mencakup: 

beban kerja, beban akibat dari lingkungan kerja, dan kemampuan kerja. 

Kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Tania Selatan Ogan Komering 

Ilir Sumatera Selatan masih kurang baik terutama dari segi pelayanan 

kesehatan karena penggunaan BPJS karyawan merasa sangat di rugikan 

ketika sakit mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan yang semestinya, 

seperti pemberian obat yang tidak di berikan sesuai kebutuhan. Ketika 

berobat ke rumah sakit mereka membayar biaya menggunakan biaya sendiri 

dengan bukti kwitansi yang akan di berikan ke perusahaan untuk mengganti 

biaya mereka, namun respon dari perusahaan dalam menanggapi hal tersebut 

cukup lambat membuat karyawan merasa fasilitas dan pelayanan kurang 

terpenuhi dari segi kesehatan. Keselamatan kerja perusahaan telah 

memberikan fasilitas berupa alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan 

kebutuhan karyawannya, namun karyawan kurang memperhatikan 

penggunaan alat pelindung diri (APD). masih banyak pelanggaran yang 

mereka lakukan terkait APD, seperti penggunaan helm dan masker yang  

tidak sesuai dengan APD yang telah di sediakan perusahaan. 
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Menurut Basu Swastha (2009:25) lingkungan kerja dapat di artikan 

sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi 

perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. 

Menurut Pandi Afandi (2018:65) Lingkungan kerja yang kondusif akan 

memberikan suasana yang nyaman bagi pegawai ketika bekerja, sehingga 

tujuan organisasi juga lebih mudah mencapai pada kondisi ini. Kesesuaian 

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. 

Lebih jauh lagi lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga 

kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien. 

Lingkungan kerja PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera 

Selatan tidaklah kondusif menimbulkan ketidaknyamanan bagi para 

karyawan. Kondisi lingkungan kurang kondusif di sebabkan karena adanya 

ternak warga seperti sapi/kerbau yang di liarkan yang sering masuk dalam 

area perkebunan bahkan masuk ke area perumahan yang mengakibatkan 

banyak kerusakan yang terjadi pada tanaman-tanaman sawit yang baru saja 

ditanam ulang dan mengganggu ketenangan karyawan yang tinggal di 

perumahan tersebut serta bau yang tidak sedap yang di timbulkan oleh 

kotoran dari sapi liar, selain itu suara mesin pabrik/bengkel yang berdekatan 

dengan salah satu divisi mempengaruhi aktivitas kerja karyawan, selain itu 

lampu penerangan yang menjadi salah satu fasilitas dalam perusahaan juga 

mengalami kerusakan dan belum di lakukan perbaikan sehingga di keluhkan 

oleh karyawan. 
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Berdasarkan fenomena yang ada tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai Pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Produktivitas Kerja 

Pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Adakah pengaruh Kesehatan Keselamata Kerja (K3) terhadap kepuasan 

kerja pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 

2. Adakah pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kepuasan Kerja pada PT. 

Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 

3. Adakah pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) terhadap 

Produktivitas Kerja pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir 

Sumatera Selatan. 

4. Adakah pengaruh Lingkungan kerja terhadap Produktivitas Kerja PT 

Tania Selatan Ogan Komering ilir Selatan. 

5. Adakah pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada PT. 

Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan Keselamata Kerja (K3) terhadap 

kepuasan kerja pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kepuasan Kerja 

pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) terhadap 

Produktivitas Kerja pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir 

Sumatera Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan kerja terhadap Produktivitas 

Kerja PT Tania Selatan Ogan Komering ilir Selatan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas 

Kerja pada PT. Tania Selatan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Penulis 

 

Penelitian dapat memberikan gambaran praktek dari teori yang selama ini 

diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi sumber daya 

manusia (SDM). 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan 

bagi perusahaan dan diharapkan dapat membantu memcahkan masalah 

dalam mengambil kebijakan dan keputusan berkaitan dengan kesehatan 

keselamatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan 

produktivitas kerja. 

3. Bagi Almamater 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang benar dalam 

rangka daftar pustaka maupun referensi penelitian selanjutnya. 
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