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Abstrak—Keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) merupakan aspek penting yang perlu 
diperhatikan dalamsuatu perusahaan. Dengan 
adanya aspek K3, perusahaan dapat 
meminimumkan kerusakan aset dankecelakaan 
kerja bagi karyawan.Terjaminnya keselamatan 
dalam bekerja berdampak pada kenyamanan 
dankepuasan karyawan.Atas dasar tersebut, perlu 
diteliti indikator K3 yang berpengaruh terhadap 
kepuasankerja karyawan.Studi kasus penelitian ini 
adalah karyawan PT. Telkom Witel Surabaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator 
yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. TelkomWitel Surabaya dalam rangka 
membuktikan hasil capaian K3 berdasarkan hasil 
audit dari KementrianKetenagakerjaan Indonesia. 
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
regresi linear berganda denganmetode backward 
elimination. Berdasarkan hasil analisis, diketahui 
bahwa indikator yang paling berpengaruh 
secara berurutan adalah tingkat kelayakan alat 
kerja, tingkat kepadatan ruangan dan tingkat 
kebersihan,masing-masing memiliki tingkat 
kepuasan sebesar 75,56%; 73,75%; dan 74,92%. 
Hasil tersebut sesuai dengan 
penilaian audit yang dilakukan pada karyawan PT. 
Telkom Witel Surabaya. 

 
Kata Kunci— indikator K3, kepuasan karyawan, PT. 
Telkom Witel Surabaya, regresi linear berganda 

I. PENDAHULUAN 

PT. TELKOM Indonesia (Persero) Tbk. 
memiliki ribuan karyawan yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Menjadi karyawan PT. 
TELKOM Indonesia merupakan salah satu 
dambaan bagi banyak anak negeri jika sudah lulus 
dari jenjang pendidikan nanti. Alasan dijadikan 
suatu impian adalah karena PT. TELKOM 
Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi 
raksasa di Indonesia sekaligus perusahaan BUMN 
tersohor. Selain itu, menjadi karyawan di 
perusahaan tersebut dirasa diayomi sehingga 
menimbulkan rasa puas saat bekerja. Kepuasan 
karyawan ditentukan oleh beberapa faktor, 

misalnya besaran gaji, beban pekerjaan, dll. Tetapi 
ada satu faktor yang sering dianggap sepele atau 
diremehkan tetapi sebetulnya merupakan satu hal 
yang penting, yaitu terjaminnya keselamatan dan 
kesehatan karyawan selama bekerja di lingkungan 
perusahaan. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
dewasa ini sangat dibutuhkan di dalam 
perusahaan. Dengan adanya aspek Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3), perusahaan akan 
menjamin kondisi yang aman atau selamat dari 
penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat 
kerja bagi karyawan. Resiko keselamatan kerja 
merupakan aspek–aspek dari lingkungan kerja 
yang dapat menyebabkan kebakaran, luka memar, 
patah tulang, dan hal-hal lain yang berdampak 
buruk bagi tubuh. 

Untukmemenuhi kebutuhan informasi 
kepuasan karyawan sekarang ini, maka peneliti 
ingin mengetahui pengaruh indikator Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap tingkat 
kepuasan karyawan PT. TELKOM Indonesia 
(Persero)Tbk. WITEL Surabaya dengan 
menggunakan metode Regresi Linear Berganda.  
Regresi Linear Bergandamerupakan salah satu 
metode Statistika yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh beberapa variabel 
independen terhadap variabel dependen. Tujuan 
dari penelitian yaitu untuk melihat indikator K3 
yang berpengaruh pada kepuasan karyawan PT. 
TELKOM Indonesia (Persero) Tbk. WITEL 
Surabaya. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) 
Adanyaprogram perluasan jaringan serta 

penyediaan jasa maka peran dari padaKeselamatan 
dan Kesehatan Kerja adalah sangat diperlukan agar 
prosestersebut dapat berjalan secara lancar, efektif 
danaman tanpa menimbulkanpotensi bahaya serta 
meningkatkan kepercayaan pada perusahaan 
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yangbekerjasama maupun pada investor, ditambah 
pula dengan upaya perusahantersebut dalam 
mendapatkan kepuasan konsumen dengan 
memberikantanggung jawab pada masyarakat 
Indonesia yang meliputi komitmen 
dalammenjalankan usaha dengan menunjang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) tenaga 
kerja ditempat kerja dalam menjagaproduktifitas 
tenaga kerja.Keselamatan dan Kesehatan 
Kerjatelah diatur dalam suatu sistem 
manajemenyaitu Sistem Manajemen K3.Untuk 
menerapkan Sistem Manajemen K3tersebut maka 
harus berpedoman pada 5prinsip berdasarkan 
PeraturanMenteri Tenaga Kerja RI No.Per-
05/MEN/1996.Beberapa diantaranyaadalah 
komitmen, kebijakan serta perencanaan K3 yang 
harus diterapkansebagai langkah awal dalam 
Sistem Manajemen K3. 
 
B. Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan 
memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. 
Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang 
bersifat individual karena setiap individu akan 
memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 
sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri 
setiap individu. Semakin banyak aspek dalam 
pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, 
maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 
dirasakan. 

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi 
seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja 
(dari setiap aspek pekerjaan) dikalikan dengan 
derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. 
Seorang individu akan merasa puas atau tidak puas 
terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu yang 
bersifat pribadi, yaitu tergantung bagaimana ia 
mempersepsikan adanya kesesuaian atau 
pertentangan antara keinginan-keinginannya 
dengan hasil keluarannya (yang didapatnya). 
Sehingga dapat disimpulkan pengertian kepuasan 
kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja 
meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap 
pekerjaannya melalui penilaian salah satu 
pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam 
mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. 

 
C. Kuisioner 

Kuesioner (questionnaires) merupakan suatu 
mekanisme pengumpulan data yang efisien jika 
peneliti mengetahui dengan tepat apa yang 
diperlukan dan bagaimana mengukur variabel 
penelitian. Kuesioner adalah daftar pertanyaan 
tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang 
akan diberikan kepada responden, biasanya dalam 
alternatif yang didefinisikan dengan jelas. 
Kuesioner dapat diberikan secara pribadi, 
diberikan melalui surat kepada responden atau 
disebarkan secara elektronik. (Sugiyono, 1997) 

 

D. Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif merupakan metode analisis 
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian 
data, sehingga menghasilkan informasi yang 
berguna.Statistika deskriptif juga bagian dari 
statistika yang mempelajari alat, teknik atau 
prosedur yang digunakan untuk menggambarkan 
atau mendiskripsikan kumpulan data atau hasil 
pengamatan. Data yang dikumpulakan tersebut 
perlu disajikan supaya mudah dimengerti, 
menarik, komunikatif, dan informatif bagi pihak 
lain. Bentuk teknik dalam penyajian statistik 
deskriptif berbentuk tabel, grafik, diagram, 
histogram, dan lainnya.Statistika deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan atau 
mendeskriptifkan data yang telah dikumpulkan 
menjadi sebuah informasi (Purwanto S.K., 2012). 

 
E. Sampling 

Sampling adalah cara pengumpulan data 
apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu 
populasi. Data yang didapat dari hasil sampling 
merupakan data perkiraan (estimated value). Jadi, 
jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 
saja, maka hasil  dari penyelidikannya merupakan 
suatu perkiraan. Jika nilai yang dihitung 
berdasarkan seluruh elemen populasi disebut 
parameter, maka data yang dihitung tersebut 
berdasarkan sampel disebut statistik. (Sugiyono, 
1997) 
 
F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan sebagai 
petunjuk sejauh mana suatu alat pengukur 
(instrumen) mengukur apa yang ingin diukur. 
Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu 
menghasilkan data yang tepat akan tetapi juga 
harus memberikan gambaran yang cermat 
mengenai data tersebut. 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menun-
jukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 
dipercayai atau dapat diandalkan untuk digunakan 
dalam pengumpulan data atau tidak (Rizal, 
2014).Alat pengukur yang dimaksud adalah 
pertanyaan kuesioner yang diwakili oleh variabel 
tertentu. Keandalan dapat berarti berapa kalipun 
indikator kuesioner tersebut ditanyakan kepada 
responden yang berlainan hasilnya tidak akan 
menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban 
responden untuk indikator tersebut. 

Uji Validitas dilakukan dengan memban-
dingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel, r hitung 
terlihat pada output Cronbach Alpha, sedangkan 
untuk melihat r-tabel dengan degree of freedom 
(df) = n-2, dalam hal ini n adalah uji sampel (n) = 
100 sehingga besarnya df = 98 dan Alpha = 0.05 
didapat rtabel = 0,1966. Jika r hitung lebih besar 
dari r tabel maka butir pertanyaan dinyatakan 
valid.Dari hasil uji coba diperoleh data yang 
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menyatakan bahwa dari 21 butir pertanyaan semua 
pertanyaan adalah valid.(Qudratullah, 2013) 

 
 
 

G. Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda berguna untuk mencari 
pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau untuk 
mencari hubungan fungsional dua variabel bebas 
atau lebih terhadap variabel terikatnya.Dengan 
demikian multiple regression (regresi berganda) 
digunakan untuk untuk penelitian yang 
menyertakan beberapa variabel sekaligus.Dalam 
hal ini regresi juga dapat dijadikan pisau analisis 
terhadap penelitian yang diadakan, tentu saja jika 
diarahkan untuk menguji variabel – variabel yang 
ada (Supranto, 2009). Model regresi berganda 
secara umum dapat dituliskan sebagai berikut : 
 

 ; i = 1, 2, …,n (1) 
 
dengan 

adalah variabel respon pada pengamatan ke i 

, , …,  adalah variabel prediktor 
pada pengamatan ke i 

, , …,  adalah parameter model regresi 
linear berganda 

adalah galat pada pengamatan ke i 
 

Asumsi yang harus dipenuhi pada model 
regresi linear berganda adalah : 

1. Galat  berdistribusi normal dengan rata – 

rata 0 dan varians , dan dinotasikan  ~ N 

(0, ). 

2. Variabel prediktor ;  j = 1, 2, …, p – 1 
dianggap tetap. 

3. cov( , ) = 0 untuk i ≠ j 

4. cov( , ) = 0 untuk  j = 1, 2, …, p – 1 
 

Kemudian untuk estimasi model regresi 
berganda secara umum dapat dituliskan sebagai 
berikut : 

 ;i = 1, 2, …,n (2) 
(Qudratullah, 2013) 

III. METODE PENELITIAN 

Data yang diambil adalah data primer yang 
berasal dari hasil penyebaran kuisioner terhadap 
karyawan PT. TELKOM Indonesia (Persero) Tbk. 
WITEL Surabaya. Dan didapat 100 responden 
yang mengisi kuisioner. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah tingkat kepadatan ruangan, 
tingkat pencahayaan, tingkat sirkulasi udara, 

tingkat kebersihan, dan tingkat kelayakan alat kerja 
dan sarana prasarana, sedang variabel terikatnya 
yaitu kepuasan karyawan. 

Adapun langkah-langkah penelitian adalah 
sebagai berikut: 

1. Penyusunan Kuisioner. 
2. Penyebaran Kuisioner. 
3. Melakukan pengkodean dan rekap data. 
4. Melakukan uji validitas dan reliabilitas. 
5. Melakukan uji asumsi klasik (Normalitas 

residual, heterokedastisitas, multikolinea-
ritas dan autokorelasi) 

6. Pemilihan model regresi terbaik 
7. Interpretasi 
8. Membuat kesimpulan dan saran 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah melakukan pengkodean dan merekap 
data, dilakukan uji validitas dan reliabelitas 
terhadap data responden hasil kuisioner.Uji 
Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai 
r hitung dengan nilai r-tabel, r hitung terlihat pada 
output Cronbach Alpha, sedangkan untuk melihat 
r-tabel dengan degree of freedom (df) = n-2, 
dalam hal ini n adalah uji sampel (n) = 100 
sehingga besarnya df = 98 dan alpha = 0.05 
didapat r-tabel = 0,1966. Jika r hitung lebih besar 
dari r-tabel maka butir pertanyaan dinyatakan 
valid.Dari hasil uji coba diperoleh data yang 
menyatakan bahwa dari 21 butir pertanyaan semua 
pertanyaan adalah valid. 

Untuk pengujian reliabilitas dinilai reliable saat 
nilai Cronbach Alpha> 0,6. (Sugiyanto, 1997) Dan 
didapat hasil 

 
TABEL 1. HASIL UJI RELIABILITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items Keterangan 

.879 21 reliable 
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TABEL 2. HASIL UJI VALIDITAS 

 

 

 

 

 

 
 

Karena data sudah valid dan reliable, maka 
dapat dilanjutkan uji asumsi klasik. 

 
 

B. Uji Normalitas Residual 

Pada uji normalitas residual, didapat hasil 
bahwa P-value = 0.037, yang berarti signifikan 
atau residual tidak berdistribusi normal. Karena 
residual tidak berdistribusi normal, maka data 
harus dinormalkan terlebih dahulu. Salah satunya 
dengan cara menghilangkan data yang pencilan 
atauoutlier. 

Diketahui data yang outlier dan harus 
dikeluarkan dari analisa yaitu pada data ke: 1, 13, 
25, 29, 30, 32, 34, 37, 41, 45, 47, 48, 50, 52, 58, 
66, 68, 70, 81, 89, dan 100. Sehingga jumlah 
sampel yang semula 100 data, berkurang menjadi 
79 data.Selanjutnya dilakukan uji normalitas 
residual kembali. Dan didapat hasil P-value = 
0.154 yang berarti tidak signifikan atau residual 
sudah berdistribusi normal. 
 

C. Heteroskedastisitas 
Dilakukan pengujian untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dengan melakukan Uji 
Glejser.Uji Glejser memformalkan metode grafik 
dengan meregresikan nilai absolut  terhadap  
yang dianggap terkait erat dengan residual. Dengan 
menggunakan fungsional : 

 

 
 (3) 

 
memberikan hasil: 
 

 = 0.441 + 0.0244  - 0.0180  - 0.0301 - 

 0.0157  - 0.0487  (4) 

 
Kelima variabel prediktor tersebut 

menghasilkan p-value secara berurutan sebagai 
berikut : 0,515; 0,632; 0,309; 0,681; dan 0,320. 
Dari hasil regresi ini, terlihat bahwa nilai P-Value 
untuk semua variabel prediktor tidak signifikan, 
yang menjelaskan bahwa antara nilai absolut galat 
dan variabel prediktor, sehingga disimpulkan 
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
D. Multikolinearitas 

Setelah itu dilihat apakah terjadi kasus 
multikolinearitas dengan melihat nilai VIF 

Pertanyaan 
Kuisioner 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Usia .889 Valid 

Lama Kerja .890 Valid 

Luas Ruangan Kerja .874 Valid 

Kesesuaian 

Kapasitas Ruangan 

Kerja 

.871 Valid 

Tata Ruang Kerja .872 Valid 

Intensitas Lampu 

Ruang Kerja 
.876 Valid 

Letak dan Jumlah 

Lampu Ruang Kerja 
.873 Valid 

Pengaturan Suhu 

Ruang Kerja 
.868 Valid 

Ventilasi Ruang 

Kerja 
.870 Valid 

Kebersihan Ruang 

Kerja 
.874 Valid 

Tempat Sampah 

Ruang Kerja 
.871 Valid 

Kinerja Petugas 

Kebersihan 
.880 Valid 

Kenyamanan Alat 

Kerja 
.873 Valid 

Keamanan Alat 

Kerja 
.871 Valid 

Kenyamanan dan 

Keamanan Sarana 
.870 Valid 

Kenyamanan dan 

Keamanan Prasarana 
.871 Valid 

Kenyamanan .868 Valid 

Keamanan .874 Valid 

Prosedur .875 Valid 

Alat Pencegah .872 Valid 

Pencegahan atau 

Penanganan 
.875 Valid 
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nya.Dikatakan terjadi kasus multikolinearitas 
apabila nilai VIF nya > 10. 

 
 
 

TABEL 3. HASIL PENGUJIAN UNTUK MENDETEKSI 
MULTIKOLINEARITAS 

Variabel VIF 

Tingkat 

Kepadatan 

Ruangan 

1,704 

Tingkat 

Pencahayaan 
1,743 

Tingkat 

Sirkulasi Udara 
1,998 

Tingkat 

Kebersihan 
1,713 

Tingkat 

Kelayakan Alat 

Kerja 

2,144 

 
Dapat dilihat dari tabel nilai VIF di atas, 

nilainya kurang dari 10 untuk semua variabel 
bebas, yang berarti tidak ada gejala multi-
kolinearitas pada seluruh variabel tersebut. 

 
E. Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah 
terjadi korelasi antara suatu t dengan periode 
sebelumnya (t-1).Untuk mendeteksi adanya gejala 
autokorelasi yakni dengan melihat nilai Durbin-
Watson statistic. Dari keluaran Minitab, dihasilkan 
nilai Durbin-Watson sebesar 2,06112.untuk : 
T = 79 (banyak data) 
K = 5 (banyak variabel) 
dL = batas bawah Durbin-Watson 
dU = batas atas Durbin-Watson 
d = 2,06112 

Dengan melihat tabel Durbin-Watson, 
didapatkan nilai dL=1,5031 dan dU=1,7712. Cara 
menentukan atau kriteria pengujian autokorelasi 
adalah sebagai berikut: 

Jika d < dL atau d > (4-dL) maka hipotesis nol 
ditolak yang artinya terdapat autokorelasi.Jika d > 
dU atau d < (4-dU) maka hipotesis nol diterima 
yang berarti tidak terdapat autokorelasi.Jika dL < 
d < dU maka pengujian tidak meyakinkan, atau 
tidak dapat disimpulkan. Dari data yang diana-
lisis di atas, disimpulkan bahwa karena nilai d 
(2,06112) > dU (1,7712) maka hipotesis nol 
diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi. 
 
F. Pemilihan Model Regresi Terbaik 

Untuk menentukan apakah secara serentak 
semua variabel independen (Tingkat Kepadatan 
Ruangan, Tingkat Pencahayaan, Tingkat Sirkulasi 
Udara, Tingkat Kebersihan dan Tingkat Kelaya-
kan Alat Kerja) mempunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap variabel dependen (Kepuasan 
Karyawan) dapat dilihat dari nilai uji F. Dikatakan 
berpengaruh apabila nilai P-value kurang dari 
alpha (untuk analisis ini menggunakan α = 0,05). 
Setelah diregresikan semua variabel independen 
dengan variabel dependen maka didapatkan 
modelnya seperti berikut : 
 
Kepuasan = 0.350 + 0.137 Tingkat Kepadatan 
  Ruangan - 0.0653Tingkat  
  Pencahayaan + 0.0803 Tingkat 
  Sirkulasi Udara + 0.142 Tingkat 
  Kebersihan + 0.607 Tingkat  
  Kelayakan Alat Kerja Eq. 5 

 
Setelah itu dilakukan uji hipotesis terhadap 

model tersebut. 
H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 
H1 : tidak semua βk = 0 
α = 5% 
Wilayah kritis : tolak H0 jika F > F0,05 (5; 73) 
  F > 2,34 atau nilai P-Value<
  0,05 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa P-Value 
(0,000) < α (0,05) dan nilai F hitung (42,15) > F tabel 
(2,34). Sehingga membuat keputusan untuk 
menolak H0. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tidak semua βk = 0 yang artinya model tersebut 
signifikan, dengan kata lain minimal terdapat satu 
faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan. 

Dikarenakan model tersebut signifikan, oleh 
karena itu diperlukan uji lanjutan yakni uji 
individu masing – masing variabel untuk 
mengetahui variabel prediktor mana saja yang 
mempengaruhi kepuasan karyawan. 

Pada Uji Individu tiap variabel independen, 
dapat diketahui bahwa Tingkat Pencahayaan 
Ruangan dan Tingkat Sirkulasi Udara Ruangan 
tidak signifikan atau faktor tersebut tidak 
berpengaruh terhadap Kepuasan 
Karyawan.Sehingga, Tingkat Pencahayaan 
Ruangan dan Tingkat Sirkulasi Udara Ruangan 
harus dikeluarkan dari model.Selanjutnya, 
membentuk model kembali tanpa Tingkat 
Pencahayaan Ruangan dan Tingkat Sirkulasi 
Udara Ruangan. 

Setelah variabel independen Tingkat 
Pencahayaan Ruangan dan Tingkat Sirkulasi 
Udara Ruangan dibuang dan sisa variabel 
independen yang lain diregresikan dengan variabel 
dependen, didapatkan model baru seperti berikut : 
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Kepuasan = 0.194 + 0.161 Tingkat Kepadatan 
  Ruangan + 0.145Tingkat  
  Kebersihan + 0.636 Tingkat  
  Kelayakan Alat Kerja Eq. 6 
 

Pada Uji Individu tiap variabel independen, 
dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen, yaitu Tingkat Kepadatan Ruangan, 
Tingkat Kebersihan Ruangan dan Tingkat 
Kelayakan Alat Kerja signifikan atau faktor - 
faktor tersebut berpengaruh terhadap Kepuasan 
Karyawan. Sehingga, model yang terakhir telah 
terpilih sebagai model regresi terbaik. 

 
G. Interpretasi Model 

Variabel independen (Tingkat Kepadatan 
Ruangan, Tingkat Kebersihan, dan Tingkat 
Kelayakan Alat Kerja) dalam model terpilih diatas 
secara signifikan sudah mampu menjelaskan 
variabel dependen (Kepuasan Karyawan), 
sehingga dapat disimpulkan : 

Variabel independen yang memiliki konstanta 
paling besar adalah Tingkat Kelayakan Alat Kerja, 
yaitu sebesar 0,636 satuan. Konstanta terbesar 
kedua yaitu Tingkat Kepadatan Ruangan dengan 
konstanta 0,161 satuan. Dan yang untuk konstanta 
yang paling kecil yaitu pada variabel Tingkat 
Kebersihan, dengan 0,145 satuan. 

Sehingga, apabila ingin meningkatkan 
konstanta dari variabel Kepuasan Karyawan, maka 
variabel independen yang harus diprioritaskan 
untuk ditingkatkan adalah Tingkat Kelayakan Alat 
Kerja, selanjutnya Tingkat Kepadatan Ruangan 
dan yang terakhir Tingkat Kebersihan. 

 
H. Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Telah didapatkan koefisien determinasi ganda 
(R2) jika menggunakan model regresi yang telah 
terpilih menggunakan Minitab,dan hasilnyasebesar 
73,2%. Artinya Kepuasan Karyawan dapat 
dijelaskan oleh Tingkat Kepadatan Ruangan, 
Tingkat Kebersihan Ruangan dan Tingkat 
Kelayakan Alat Kerja secara serentak atau 
simultan sebesar 73,2%, sedangkan sisanya 26,8% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang 
tidak diteliti. 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Tujuan penelitian ini ingin diketahui variabel 

prediktor mana yang berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. TELKOM WITEL 
SURABAYA.Faktor-faktor K3 yang diambil oleh 
peneliti adalah Tingkat Kepadatan Ruangan, 
Tingkat Pencahayaan Ruangan, Tingkat Sirkulasi 
Udara Ruangan, Tingkat Kebersihan Ruangan, dan 
Tingkat Kelayakan Alat Kerja. Kelima indikator 
K3 tersebut dijadikan sebagai variabel prediktor 
(independen) dan Kepuasan Kerja sebagai variabel 
respon (dependen). 

Kemudian disusun kuisioner penelitian untuk 
diadakan survei kepada para karyawan sehingga 
data yang dipakai adalah data primer.Kuisioner 
penelitian tersebut terdiri dari 21 pertanyaan 
tertutup serta 1 pertanyaan terbuka.Setelah itu 
kuisioner disebar dan didapatkan 100 
responden.Setelah direkap kemudian dimulai 
serangkaian tahap analisis.Saat pengujian 
Normalitas residual ternyata galat tidak 
berdistribusi Normal, kemudian diatasi dengan 
membuang data pencilan.Diketahui terdapat 21 
data pencilan sehingga pengamatan tersebut tidak 
dimasukkan pengujian. 

Saat pemilihan model regresi terbaik, tepatnya 
pengujian serentak didapatkan model regresi Eq. 
5.Tetapi saat memasuki pengujian individu, 
diketahui variabel prediktor mana yang tidak 
berpengaruh terhadap variabel respon.Dan 
kemudian setelah diregresikan kembali tanpa 
menyertakan variabel prediktor yang tidak 
berpengaruh didapatkan model regresi Eq. 6.Dan 
setelah diuji kembali Eq. 6 merupakan model 
regresi terpilih. 

Saran terhadap perusahaan tempat peneliti 
melakukan penelitian adalah pertahankan 
penghargaan yang telah diterima dari hasil audit 
sebelumnya. Sedangkan saran untuk peneliti 
adalah untuk lebih baik dalam mempersiapkan 
penelitiannya. 
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