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A RSTRAKSI 

Program keselamatan dan kcschatan kerja merupakan salah satu thktor 
renting dalam studi Manajcmen Sumbcr Daya Manusia, karena prob'Tam keselamatan 
dan kesehatan ketja akan mempengarurn tingkat prestasl kerja karyawan, Dengan 
demikian penting bag] setiap perusahaan untuk melaksanakan program keselamalan 
dan kesehatan kClja karena hal 11\.1 terkait langsung dengan fislk dari karyawan itu 
sendin, jika karyawan mer!lsa aman datam menjalankan pe:kerjaannya dengan 
sendirinya tingkat prestasi kerja karyawan akan meningkat, secara otomatl;;; akan 
dapat mendorong produktivitas ""rusai1aau 

Penehtian yang dilaksanakan pada bagian produksi pada PT Petrokimia 
Grcsik bertujuan untuk menge\ahui ",hempa besar ""ngaruh ""Iaks.naan prob'11lm 
keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari pengcndalian secara teknis. 
keserasian ""kelj. dengan ""ralatan kelj", kesempurnaan alat pelindung dill, 
""mehharaan rumah tangga pcrusahaao, serta ""nyuluhan dan ""Iatlllan kese!.matan 
kerja ternadap prestasi kelja karyawan. 

Metode ""ngambilan data yang digunakan dalam ""nehtian ini adalah 
waV!.'ancara tangsWlg dan penyebaran kuisioner. Untuk menganaHsis data basil 
kuisioner maka digunakan analisis regresi yang terdlrl dari regresi linier berganda, 
korelasi berganda (R), dan ""ngajian bipotesis pertaIn. yaitu adanya ",,"garuh yang 
bernti diantara kellma program keselamatan dan kesehatan ketja secara bersama-sama 
terhadap prestasi ke~a karyawan, male. dignnakan uji F. Sedangkan untuk mengl\ii 
hipotesis kedua yaitu adanya pengaruh yang berarti diantan\ kelima program 
keselamatan dan kesehatan 5>ocara parsial terhadap prestasi keIja karyawan dan 
variabei ke.<;empumaan a1at pelindung din yang me!l1pakan faktor domman terhadap 
prestasi kelja kwyawan, make dignnakan uji t. 

Dati hipotesis pertama terbukti kebenarannya karena program keselarnatan 
dan kesehatan ketj. secara bersama-sama mempunyai ",,"garuh determinasi berganda 
(R') sebesar 73% terhadap prestasi ke~a karyawan, ""ngaruh tersebut signifikan 
sebab F ru1lln8 (77,886) > F labe] (2,2729). Sedangkan untuk uji t djketahui bah\'~·a t h*Zl.f' 

> t """ ""ngaruh tersebut signifikan sebab nila; t hitung (X,) sebesar 6,779, (X,) 
sebesar 7,112, (X,) sebes.r 8,156, (X,) sebe""r 6505, dan (X,) sebesar 5,639 yang 
lebih besar dan pacta I _I<' (I,Q763). Kesempumaan alat pa!iodung din (X,) 
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap prestasi ketja karyawan, karena 
mempunyai niJai terbesar pada perhitWlgan standardized coefficient sebesar 0.392 
dan nilal t lritung sebesaT 8,156, 
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