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Kerja Terhadap Semangat 

Dan Gairah Kerja Karyawan 

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti 

melakukan observasi dalam pengumpulan data yang dilakukan pada PR. HF PRIMA 

Malang dengan judul penelitian yaitu: “Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan 

Dan Kesehatan Kerja Terhadap Semangat Dan Gairah Kerja Karyawan Bagian 

Produksi Pada Perusahaan Rokok HF. Prima Malang ” 

Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan bagian produksi 

pada Perusahaan Rokok HF PRIMA Malang. Kedua, untuk mengetahui semangat dan 

gairah kerja karyawan bagian produksi pada Perusahaan Rokok HF PRIMA Malang 

sedangkan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh signifikan pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap semangat dan kegairahan kerja karyawan 

bagian produksi pada Perusahaan Rokok HF PRIMA Malang. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

rentang skala dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis rentang skala 

yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa program keselamatan kerja 

diperoleh skor sebesar 304,75 dan pelaksanaan program kesehatan kerja diperoleh 

skor sebesar 303,75, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program 

keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan bagian produksi pada PR. HF 

PRIMA Malang yang masuk dalam kategori baik, hasil tersebut dapat membuktikan 

bahwa selama ini program tersebut dapat dilakukan perusahaan sesuai dengan 

harapan para karyawan. Semangat dan gairah kerja para karyawan bagian produksi 

pada PR. HF PRIMA Malang diperoleh skor sebesar 316,4 masuk dalam kategori 

tinggi, hasil tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini para karyawan bagian 

produksi memiliki semangat dan gairah kerja yang tinggi sehingga mendukung atas 

tugas dan tanggungjawab yang harus mereka kerjakan. Berdasarkan koefisien regresi 

variabel program keselamatan kerja dan pelaksanaan program kesehatan kerja dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan program keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang 

lebih besar terhadap semangat dan gairah kerja para karyawan bagian produksi pada 

PR. HF PRIMA Malang. Dari hasil analisis uji F (simultan) dan uji t (parsial) dapat 

membuktikan bahwa pelaksanaan program keselamatan kerja dan pelaksanaan 

program kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semangat 



dan gairah kerja para karyawan bagian produksi pada PR. HF PRIMA Malang. 

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan 

pihak perusahaan untuk tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan atas 

pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan bagi karyawan, mengingat hal 

tersebut mampu meningkatkan semangat dan gairah kerja para karyawan bagian 

produksi. Pada sisi yang lain perusahaan juga diharapkan memberikan pelatihanpelatihan 

kepada para karyawan bagian produksi dalam rangka untuk mendukung 

program kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat 

mendukung atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Perusahaan diharapkan 

juga memperhatikan atas fasilitas-fasilitas fisik yang digunakan dalam rangka 

melaksanakan proses produksi untuk mendukung pelaksanaan program keselamatan 

dan kesehatan kerja karyawan. 

 


