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ABSTRAKSI 

Penelitian yang dilaksanakan pada divisi produksi kapal perang departemen 
ou(fitt ing PT. PAL Indonesia Surabaya ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan ketja yang 
terdiri dati penyerasian peketja dengan peralatan ketja, penyempumaan alat 
pelindung diri dan penyempumaan pemeliharaan rumab tangga perusahaan 
terhadap prestasi kerja karyawan. Disamping itu dati penelitian ini akan diketahui 
program keselamatan dan kesehatan ketja yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap prestasi kerja karyawan PT. PAL Indonesia. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adaJah 
wawancara, observasi langsung dan penyebaran kuesioner. lJntuk menganalisis 
data hasil kuesioner, maka digunakan analisis regresi yang terdiri dari regresi 
Iinier berganda, korelasi berganda dan pengujian hipotesis pertama yaitu adanya 
pengaruh yang berarti diantara ketiga program keselamatan dan kesehatan ketja 
secara bersama - sarna terhadap prestasi ketja karyawan maka digunakan uji F. 
Sedangkan untuk menguji keberartian koefisien determinasi koreJasi parsial dan 
pengujian hipotesis kedua tentang penyempuranaan alat pelindung diri yang 
merupakan faktor paling dominan pengaruhnya terhadap prestasi ketja karya\\'lIn, 
maka digunakan uji t. 

Dari hasil uji F diketahui bahwa F hitllng > F tabel. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa adanya pengaruh yang 
bermakna antara program keselamatan dan kesehatan ketja karyawan secara 
bersama - sarna terhadap prestasi ketja karyawan terbukti kebenarannya. 
Sedangkan dari uji t diketahui bahwa t hitung > t label. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis kedua yang mengatakan bahwa penyempumaan alat pelindung 
diri mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap prestasi kelja karyawan 
terbukti kebenarannya. 

Koefisien determinasi (Rl) sebesar 0,649 menunjukkan bahwa Prestasi kelja 
karyawan operasional divisi produksi kapaJ perang departemen outfitting PT. PAL 
Indonesia 64,9% dipengaruhi oleh Penyerasian pekerja dengan peralatan kerja 
(Xl)' Penyempumaan alat pelindung diri (APD) (Xl) dan Penyempumaan 
pemeliharaan rumah tangga perusahaan (X3). Sedangkan sisanya sebesar 35,1% 
ditentukan oleh pengendalian secara teknis (engineering control), kedisiplinan, 
kesadaran pribadi, penyuluhan, penggairahan dan pelatihan keselamatan dan 
kesehatan ketja juga faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 
penelitian ini. 
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