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ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA, DISIPLIN KERJA, LOYALITAS TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

(Studi Kasus Bagian Persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari keselamatan dan 

kesehatan kerja, disiplin kerja, loyalitas terhadap produktivitas kerja karyawan 

bagian persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 90 karyawan yang bekerja pada bagian 

persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia dengan menggunakan 

kuesioner untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel adalah 

Convinience Sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan 

elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Teknik analisis data 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik menggunakan uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier 

berganda, uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, uji koefisien determinasi.Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa variabel keselamatan dan kesehatan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, variabel disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, variabel 

loyalitas berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan.  

 

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Disiplin Kerja, Loyalitas. 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the effect of occupational safety and health, work 

discipline, loyalty to the work productivity of employees preparing for the 

Garment Division of PT. And Indonesian Lyrical. The samples used in this study 

were 90 employees who worked in the preparation of the Garment Division of PT. 

And Lyrical Indonesia by using a questionnaire to collect data. The sampling 

technique is Random Sampling, which is sampling from members of the 

population that is done randomly without regard to the strata of the population. 

Data analysis techniques using the validity and reliability test, the classic 

assumption test using the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity 

test, multiple linear regression test, hypothesis testing using t test, F test, 

coefficient of determination test. The results of this study indicate that 

occupational safety and health variables have a significant effect on employee 

work productivity, work discipline variables have a significant effect on employee 

work productivity, loyalty variable has a significant effect on employee work 

productivity. 

 

Keywords: Occupational Safety and Health, Work Discipline, Loyalty 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin bertambah pesat karena melihat 

sumber daya manusia yang merupakan salah satu bagian penting yang harus 

diperhatikan oleh semua perusahaan untuk mewujudkan tujuan didalam 

perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu menggunakan sumber daya manusia 

yang baik dan benar, karena sumber daya manusia merupakan suatu sistem seperti 

alat penggerak utama bagi setiap kegiatan operasional di perusahaan. Sumber 

daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada didalam perusahaan 

yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan dan kemajuan suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Demi menciptakan dan 

menjalankan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan 

memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini akan meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan dalam suatu perusahaan. 

Produktivitas mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal 

yaitu pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, waktu serta 

efisiensi yang berkaitan dengan upaya bagaimana pekerjaan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. Karyawan yang bekerja didalam suatu perusahaan dan 

memiliki tujuan untuk mencapai target perusahaan juga harus berupaya untuk 

meningkatkan produktivitasnya (Farlianto, 2016). Produktivitas kerja pada 

dasarnya dapat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor seperti keselamatan dan 

kesehatan kerja, disiplin kerja dan loyalitas. 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem program yang dibuat 

oleh perusahaan sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat bekerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi 

menimbulkan kecelakaan kerja (Gunawan, 2019). Pengertian dari penyakit akibat 

bekerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, seperti peralatan kerja dan 

lingkungan kerja yang kurang baik. Keselamatan kerja merujuk pada 

perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan 

atau cedera yang terkait dengan pekerjaan (Amin, 2019), sedangkan kesehatan 

kerja yaitu menunjukan dimana kondisi bebas dari gangguan fisik dan rasa sakit 

yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal ini selain faktor keselamatan 
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dan kesehatan kerja terdapat disiplin kerja yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. 

Kedisiplinan adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang melakukan, 

mematuhi, menaati peraturan yang berlaku disekitarnya (Siswadi, 2016). Dalam 

perusahaan kedisiplinan merupakan faktor penunjang suatu keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Apabila ingin 

mencapai tujuan perusahaan diperlukan kedisiplinan para karyawan, karena 

kedisiplinan membawa pengaruh besar terhadap kemajuan perusahaan. Disiplin 

menunjukan situasi hormat dan tertib berperilaku terhadap peraturan-peraturan 

organisasi (Warso, 2016). Selain faktor keselamatan dan kesehatan kerja, disiplin 

kerja, faktor loyalitas memiliki hal penting dalam meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. 

Loyalitas adalah kesetiaan yang dicerminkan oleh karyawan dalam menjaga 

dan membela organisasi didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab (Fattah, 2017). Loyalitas merupakan suatu 

komponen yang penting disebuah perusahaan, karena tanpa adanya loyalitas 

karyawan tidak akan memiliki semangat dalam bekerja. Apabila tidak adanya 

sikap loyalitas dalam bekerja, karyawan menjadi kurang bersemangat dalam 

melakukan pekerjaan. Secara umum loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, 

pengabdian dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki 

tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku terbaik. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan kerja, Disiplin Kerja, Loyalitas 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan Divisi Garment PT. 

Dan Liris Indonesia” 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian persiapan divisi garment 

PT. Dan Liris yang berjumlah 688 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode convenience 
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sampling. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin 

didapatkan sampel penelitian sebanyak 90 sampel. Analsisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, disiplin 

kerja, loyalitas, terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Keselamatan dan 

Kesehatan (X1), Loyalitas (X2), dan Disiplin Kerja (X3) terhadap Produktivitas 

Kerja  (Y).  

Persamaan regresi berganda secara umum ditulis: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

Dimana: 

Y   = Variabel Produktivitas Kerja   

a   = Konstanta 

b1, b2, b3  = Koefisien regresi partial 

X1   = Variabel Keselamatan dan Kesehatan 

X2   = Variabel Disiplin Kerja 

X3   = Variabel Loyalitas 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama dapat dilihat dari hasil analisis dari program SPSS 21.00 pada 

tabel di bawah ini:  
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Tabel 1. Rekapitulasi Regresi Linier Berganda  

Variabel Β thitung Sig. ttabel Keterangan 

(Constant) 2,842     

Keselamatan 

dan Kesehatan  

0,313 2,575 0,012 1,988 H1 Diterima 

Disiplin Kerja 0,256 2,737 0,008 1,988 H2 Diterima 

Loyalitas 0,341 2,974 0,004 1,988 H3 Diterima 

R2= 0,665 

Fhitung = 56,854  

Ftabel = 2,711 

 

Sig = 

0,000 

    

  Sumber: Data primer, 2020 

Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 21.00 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

Y = 2,842 + 0,313 X1 + 0,256 X2 + 0,341 X3   

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien masing-

masing variabel sebagai berikut: 

1) a = Konstanta sebesar 2,842 menyatakan bahwa jika variabel Keselamatan dan 

Kesehatan (X1), variabel Disiplin Kerja (X2), dan variabel Loyalitas (X3) 

dianggap konstan maka Produktivitas Kerja di Garment PT. Dan Liris Indonesia 

akan meningkat. 

2) b1 = 0,313, koefisien regresi Keselamatan dan Kesehatan (X1)  sebesar 0,313 

yang berarti apabila Disiplin Kerja (X2), dan Loyalitas (X3) konstan, maka 

dengan adanya peningkatan Keselamatan dan Kesehatan sehingga 

mengakibatkan Produktivitas Kerja  meningkat. 

3) b2  = 0,256, koefisien regresi Disiplin Kerja (X2) sebesar 0,256 yang berarti 

apabila Keselamatan dan Kesehatan (X1), dan Loyalitas  (X3) konstan, maka 

dengan adanya peningkatan Disiplin Kerja sehingga mengakibatkan 

Produktivitas Kerja meningkat. 

4) b3 = 0,341, koefisien regresi Loyalitas (X3) sebesar 0,341 yang berarti apabila 

Keselamatan dan Kesehatan (X1), dan Disiplin Kerja  (X2) konstan, maka 

dengan adanya Loyalitas sehingga mengakibatkan Produktivitas Kerja 

meningkat. 
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3.1.2 Uji t 

Perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen Keselamatan dan 

Kesehatan (X1), Disiplin Kerja (X2), dan Loyalitas (X3) terhadap Produktivitas 

Kerja (Y) secara individu di bagian persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris 

Indonesia. Hasl analisis uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Uji t 

Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 

Keselamatan dan 

Kesehatan kerja 
  2,575 1,988 0,012 H1 diterima 

Disiplin Kerja 2,737 1,988 0,008 H2 diterima 

Loyalitas 2,974 1,988 0,004 H3 diterima 

Sumber: Data Primer, 2020  

Uraian hasil uji t sebagai berikut: 

1) Uji t yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan (X1) terhadap 

Produktivitas Kerja (Y) 

Langkah-langkah pengujian: 

a) Komposisi hipotesis 

H0 :  = 0, berarti tidak ada pengaruh Keselamatan dan Kesehatan  

terhadap Produktivitas Kerja. 

H1 :   0,  berarti ada pengaruh Keselamatan dan Kesehatan  terhadap 

Produktivitas Kerja. 

b) Level of significant = 0,05 

c) Perhitungan nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

     = t 0,025; 90 - 3 - 1  

     = 1,988 

 Ho diterima apabila -ttabel < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung 

sebesar 2,575. 
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e) Kesimpulan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,575 > ttabel = 1,988, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja. Dari hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama menyatakan “Diduga ada pengaruh Keselamatan 

dan Kesehatan (X1) terhadap Produktivitas Kerja” terbukti kebenarannya. 

2) Uji t yang berkaitan dengan Disiplin Kerja (X2) terhadap Produktivitas 

Kerja (Y) 

Langkah-langkah pengujian: 

a) Komposisi hipotesis 

H0 :  = 0, berarti tidak ada pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas 

Kerja. 

H1 :   0, berarti ada pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja. 

b) Level of significant = 0,05 

c) Perhitungan nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

   = t 0,025; 90 - 3 - 1  

   = 1,988 

 Ho diterima apabila -ttabel < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung: 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung 

sebesar 2,737. 

e) Kesimpulan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,737> ttabel = 1,988, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Disiplin Kerja 

terhadap Produktivitas Kerja. Dari hasil menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua menyatakan “Diduga ada pengaruh Disiplin Kerja (X2) terhadap 

Produktivitas Kerja (Y)” terbukti kebenarannya. 
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3) Uji t yang berkaitan dengan Loyalitas (X3) terhadap Produktivitas Kerja 

(Y) 

Langkah-langkah pengujian: 

a) Komposisi hipotesis 

H0 :  = 0,  berarti tidak ada pengaruh Loyalitas terhadap Produktivitas 

Kerja. 

H1 :   0,  berarti ada pengaruh Loyalitas terhadap Produktivitas Kerja. 

b) Level of significant = 0,05 

c) Perhitungan nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

   = t 0,025; 90 - 3 - 1  

   = 1,988 

 Ho diterima apabila -ttabel < thitung <-ttabel 

 Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung 

sebesar 2,974. 

e) Kesimpulan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,974 > ttabel = 1,988, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Loyalitas 

terhadap Produktivitas Kerja. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

ketiga yang menyatakan “Diduga ada pengaruh Loyalitas (X3) terhadap 

Produktivitas Kerja (Y)”, terbukti kebenarannya.  

3.1.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan 

terhadap variabel dependen. 

Tabel 3. Uji F 

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

56,854 2,711 0,000  Ada pengaruh secara simultan 

Sumber: Data Primer, 2020 

Pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
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1) Ho : b1 = b2 = b3 berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.  

Ha : b1  b2   b3 berarti secara simultan ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independent dengan variabel dependen.  

2) Kriteria pengujian: 

Nilai Fhitung diperbandingkan dengan nilai Ftabel (dengan tingkat signifikansi 

5% (= 5%) dan derajat kebebasan df pembilang k – 1(3-1) = 2 dan df 

penyebut n-k-1 (90-3-1) = 86, sehingga Ftabel bernilai 2,711 maka: 

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak  

3) Kesimpulan  

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 56,854, angka 

tersebut berarti Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak, sehingga ketiga variabel 

independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

Produktivitas Kerja di Garment PT. Dan Liris Indonesia. Hal ini 

membuktikan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan, Disiplin Kerja, dan 

Loyalitas berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja” terbukti 

kebenarannya. 

3.1.4 Uji R2 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berkisar 

antara nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model 

tersebut semakin baik. Hasil analisis uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R R2 Keterangan 

0,815 0,665 Persentase pengaruh 66,5% 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,665, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Keselamatan 

dan Kesehatan, Disiplin Kerja dam Loyalitas) menjelaskan variasi 
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Produktivitas Kerja di Garment PT. Dan Liris Indonesia sebesar 66,5% dan 

33,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Garment PT. Dan Liris Indonesia  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan  

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. 

Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pertama menyatakan “Ada pengaruh 

signifikan Keselamatan dan Kesehatan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia” terbukti 

kebenarannya. Penelitian yang dilakukan (Khoirun, 2015), (Siswanto, 2015) 

tentang pengaruh Keselamatan dan Kesehatan terhadap Produktivitas Kerja 

berpengaruh secara signifikan. 

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja memiliki pengertian yang berbeda. 

Keselamatan kerja merupakan suatu hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

melindungi karyawan dan berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan 

memperkecil resiko terjadinya kecelakaan (Widodo, 2015:238). Kesehatan kerja 

merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan supaya karyawan terhindar dari 

penyakit yang akan timbul setelah memulai pekerjaan (Widodo, 2015:241). 

Kesehatan kerja harus menjadi perhatian dalam perusahaan, karena karyawan 

adalah faktor penggerak atau aset perusahaan dalam melakukan proyek. Adanya 

keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat penting supaya 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Situasi kerja yang aman dan selamat 

karyawan akan bekerja secara maksimal dan hal ini akan meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan.  

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus 

diterapkan di setiap perusahaan untuk menghindari kecelakan kerja yang akan 

terjadi. Apabila kecelakaan kerja terjadi hal ini akan menghambat karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya, sehingga produktivitas kerja karyawan akan 

menurun, sedangkan jika diterapkan K3 di perusahaan karyawan akan merasa 
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aman saat melakukan pekerjaan. Apabila karyawan merasa aman dan nyaman, hal 

ini akan meningkatkan produktivitas kerja.   

3.2.2 Hubungan Disiplin Kerja dengan Produktivitas Kerja Garment PT. Dan 

Liris Indonesia  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan Divisi 

Garment PT. Dan Liris Indonesia. Dari hasil menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

menyatakan “Ada pengaruh signifikan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia” terbukti kebenarannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kariuki, 2019) dan (Putra, 2018)  menunjukkan 

bahwa Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja. 

Disiplin merupakan sikap karyawan menghormati, menghargai, patuh dan 

taat terhadap peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan (Prawironegoro, 2016:116). 

Disiplin kerja yang diterapkan dalam perusahaan digunakan untuk mengubah 

perilaku karyawan menjadi perilaku standar perusahaan. Perilaku standar yang 

dimaksut yaitu perilaku bekerja efektif, efisien dan produktif. Tujuan perusahaan 

menerapkan disiplin kerja untuk alat pengawasan terhadap perilaku SDM agar 

karyawan berperilaku sesuai dengan aturan dan kebijakan organisasi (Hidayat, 

2018). Dari sudut pandang manajemen disiplin kerja merupakan upaya 

manajemen untuk membina karyawan menaati standart dan peraturan dalam 

organisasi. Adanya disiplin kerja akan menciptakan suasana yang kondusif, 

sehingga karyawan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan norma dan aturan 

dalam organisasi (Prawironegoro, 2016:117). 

Karyawan yang memiliki sikap disiplin kerja yang baik akan memberikan 

dampak positif bagi perusahaan. Karyawan yang disiplin merupakan karyawan 

yang dapat diatur dan segera menyelesaikan tugas tepat waktu dan menaati 

peraturan perusahaan. Mempunyai karyawan yang disiplin kerjanya baik akan 

membantu perusahaan mempercapat dalam mencapai tujuan perusahaan, 
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pekerjaan menjadi lebih efektif dan cepat selesai, serta meningkatkan 

produktivitas kerja.  

3.2.3 Hubungan Loyalitas dengan Produktivitas Kerja Garment PT. Dan Liris 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Loyalitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Produktivitas Kerja. Dari hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga yang menyatakan “Ada pengaruh Loyalitas terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia”, terbukti 

kebenarannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah, 2019) yang menyatakan 

Loyalitas berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja. 

Loyalitas disini dimaksutkan yaitu loyalitas karyawan. Loyalitas disebut 

juga dengan kesetiaan yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dalam segala 

hal supaya perusahaan tersebut maju dan berkembang (Fathoni, 2017). Memiliki 

karyawan yang bersikap loyal akan menguntungkan perusahaan dan memberikan 

dampak positif untuk perusahaan, karena karyawan akan mencurahkan prestasinya 

kepadanya perusahaan, siap menjaga rahasia perusahaan, bertanggung jawab, 

mementingkan perusahaan daripada hal pribadi, bekerja dengan sepenuh hati dan 

membela perusahaan. Adanya karyawan yang mempunyai sikap loyal akan 

meningkatkan produktivitas kerja.  

Loyalitas merupakan sikap karyawan yang setia, bertanggung jawab, dan 

mengabdi pada perusahaan. Karyawan yang memiliki sikap loyalitas akan 

memiliki semangat kerja tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan serta dapat 

meningkatkan produktivitas kerja dan membuat perusahaan menjadi lebih maju 

dan berkembang. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja berpengaruh terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris 

Indonesia dibuktikan hasil dari thitung = 2,575 > ttabel = 1,988, maka Ho ditolak 
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sehingga ada pengaruh signifikan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan Divisi 

Garment PT. Dan Liris Indonesia.  

2) Disiplin kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 

Persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia dibuktikan hasil dari thitung = 

2,737 > ttabel = 1,988, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh signifikan 

Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan 

Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia. 

3) Loyalitas berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 

Persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia Karyawan Bagian Persiapan 

Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia dibuktikan hasil dari thitung = 2,974 > 

ttabel = 1,988, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Loyalitas 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan Divisi Garment PT. 

Dan Liris Indonesia.  

4) Berdasarkan uji F menunjukan nilai Fhitung sebesar 56,854 angka tersebut 

berarti Fhitung = 56,854 > Ftabel = 2,711 sehingga Pelaksanaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, Disiplin Kerja, Loyalitas berpengaruh secara simultan 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Persiapan Divisi Garment 

PT. Dan Liris Indonesia.  

4.2 Saran 

1) Bagi peneliti, jika ingin melakukan penelitian baru atau mengembangkan 

penelitian terhadap Produktivitas Kerja Karyawan dapat menambahkan dan 

menggunakan variabel lain supaya data dan informasi yang didapatkan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya.  

2) Bagi peneliti, jika ingin melakukan penelitian baru lebih baik 

memperbanyak sampel lebih dari 90 responden. Hal ini dilakukan agar 

penelitian selanjutnya mampu menggambarkan keseluruhan populasi 

karyawan Bagian Persiapan Divisi Garment PT. Dan Liris Indonesia. 
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