
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan 

perbandingan untuk penulis yaitu Jurnal Penelitian oleh T. Lestari dan Erlin Tri 

yusyilianti (2007) dengan judul ” Hubungan keselamatan dan kesehatan (K3) dengan 

produksi kerja karyawan (Studi kasus: Bagian Pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, 

Bogor)”. Dengan variabel bebas keselamatan dan kesehatan dan variabel terikatnya 

adalah produktivitas. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi rank spearman 

dengan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan sangat nyata antara keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Artinya semakin baik dan 

positifnya pendapat dan respons karyawan terhadap penerapan K3 dalam perusahaan 

maka semakin baik produktivitas kerjanya.  

Penelitian Dardiati (2007) dengan judul “Pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja Karyawan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada Pabrik Gula (PG) 

Gempolkrep Mojokerto”. Dengan variabel bebas keselamatan kerja dengan indikator 

antara lain desain pengaturan fisik perusahaan, rekayasa materiil dan peralatan kerja, 

kondisi peralatan kerja dan pemberian spirit kerja serta kesehatan dengan indikator 

program kebugaran, program bantuan karyawan, program penyuluhan K3S. Variabel 

terikatnya adalah kinerja dengan indikator kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu, alat 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan uji f dan uji t dengan hasil 



bahwa diperkirakan ada pengaruh yang simultan antara kesehatan dan keselamatan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Hubungan 

keselamatan dan 

kesehatan (K3) 

dengan produksi 

kerja karyawan 

(Studi kasus: 

Bagian 

Pengolahan 

PTPN VIII 

Gunung Mas, 

Bogor).  

T. Lestari dan 

Erlin Tri 

yusyilianti 

(2007) 

untuk menganalisis 

hubungan antara program K3 

dengan 

produktivitas kerja karyawan 

bagian 

Pengolahan PTPN VIII 

Gunung Mas, Bogor. 

Korelasi 

rank 

spearman 

Terdapat 

hubungan positif 

dan sangat nyata 

antara keselamatan 

dan kesehatan 

kerja dengan 

produktivitas kerja 

karyawan 

2. Pengaruh 

Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja Karyawan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Bagian Produksi 

pada Pabrik 

Gula (PG) 

Gempolkrep 

Mojokerto. 

Dardiati (2007) 

a. Untuk mengetahui 

pengaruh kesehatan dan 

keselamat keja terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Untuk mengetahui 

variabel mana yang 

pengaruh yang paling 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada 

baian produksi 

Regresi 

Berganda 

a. Terdapat 

pengaruh yang 

simultan antara 

kesehatan dan 

keselamatan 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan. 

b. Kesehatan 

lebih 

berpengaruh 

dari pada 

keselamatan 

kerja terhadap 

kinerja. 

3. Pengaruh 

Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Bagian Produksi 

PT. Petrowidada 

1.  Untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan keselamatan 

kerja bagian produksi PT. 

Petrowidada Gresik.   

2. Untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan kesehatan 

kerja bagian produksi PT. 

Petrowidada Gresik.  

 Analisis 

rentang 

skala 

 Regresi 

linier 

berganda 

- 



Gresik. 

Siti Uswatun K 

(2011) 

3. Untuk mendeskripsikan 

kinerja karyawan bagian 

produksi PT. Petrowidada 

Gresik. 

4. Untuk menguji pengaruh 

variabel pelaksanaan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian 

produksi PT. Petrowidada 

Gresik. 

5. Untuk menguji variabel 

pelaksanaan keselamatan 

dan kesehatan kerja yang 

paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi PT. 

Petrowidada Gresik. 

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada obyek penelitian 

yang digunakan serta jumlah sampel penelitian, sedangkan persamaannya yaitu sama-

sama mengambil topik penelitian yaitu pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Adanya perbedaan tersebut akan memberikan hasil yang 

berbeda sesuai dengan kondisi obyek penelitian yang digunakan dan indiktor yang 

digunakan dalam pengukuran kesehatan, keselamatan dan kinerja karyawan. Posisi 

peneliti apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu merupakan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan obyek penelitian yang berbeda. Keunggulan 

penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu obyek penelitian yang 

digunakan yaitu lebih besar sehingga memiliki karaktaristik karyawan yang berbeda-

beda. 

 

B.   Landasan Teori 



1.   Pengertian Keselamatan Kerja 

Menurut Djarwanto (2003:20) keselamatan kerja adalah keselamatan yang 

berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja serta cara-cara 

melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut Ranupandojo (2000:255) keselamatan kerja 

merupakan persoalan personalia terkait dengan keselamatan karyawan dalam bekerja 

baik disebabkan karena masalah teknis maupun manusia yang tidak hanya menjadi 

perhatian karyawan dan pengusaha melainkan pemerintah. Mathis dan Jackson 

(2002:245), menyatakan bahwa Keselamatan adalah merujuk pada perlindungan 

terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah upaya 

perlindungan fisik kepada seluruh karyawan agar selalu aman dalam bahaya yang 

terjadi dalam penggunaan alat-alat kerja selama bekerja di perusahaan. 

2. Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat 

diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa 

keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat 

didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah 

keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi 

kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau 

mengadakan pengawasan yang ketat.  

Mangkunegara (2001:162) mengatakan bawa, tujuan keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah sebagai berikut : 



a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara 

fisik, sosial dan psikologis. 

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif 

mungkin. 

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya 

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai 

e. Agar meningkat kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 

f. Agar terhindar dari gangguan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, 

3. Penyebab Terjadinya Kecelakaan dan Gangguan Kesehatan Karyawan 

Di bawah ini dikemukakan beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya 

kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mangkunegara (2001 : 162). 

a. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja 

1) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang 

diperhitungkan keamanannya. 

2) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 

3) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. 

b. Pengaturan Udara 

1) Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, 

dan berbau tidak enak). 

2) Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. 

c. Pengaturan Penerangan 

1) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. 



2) Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang. 

d. Pemakaian Peralatan Kerja 

1) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 

2) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik. 

e. Kondisi Fisik dan Mental Pegawai 

1) Kerusahan alat indera, stamina pegawai yang tidak stabil. 

2) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir 

dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang 

ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan fasilitas kerja terutama fasilitas 

kerja yang membawa risiko bahaya. 

4. Pengertian Kesehatan Kerja 

Menurut Manulang (2001:89) kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu 

kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang 

sempurna, baik fisik maupun mental sehingga memungkinkan tenaga kerja dapat bekerja 

secara optimal. Menurut Ranupandojo (2000:261) kesehatan kerja adalah kesehatan yang 

menyangkut kesehatan fisik dan mental karyawan. Umar (2001:18) menyatakan bahwa 

kesehatan kerja termasuk di dalamnya kesehatan fisik dan mental. Kesehatan karyawan 

bisa terjadi karena penyakit, stress maupun karena kecelakaan. Dengan adanya program 

kesehatan kerja, diharapkan pekerja menjadi lebih produktif, misalnya: menjadi orang 

jarang absen atau mangkir. Oleh karena itu, gangguan-gangguan penglihatannya, 

pendengaran, kelelahan, lingkungan kerja (misalnya suhu dan kelembapan), dan lainnya 

perlu dihilangkan atau diperkecil seminimal mungkin 



Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan kesehatan kerja adalah keadaan/upaya memperoleh kesehatan yang 

sempurna, baik fisik maupun mental sehingga memungkinkan tenaga kerja dapat bekerja 

secara optimal. 

5. Program- Program Kesehatan Kerja 

Program-program kesehatan kerja banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. 

Menurut Ranupandojo dan Husnan (2000:261) program kesehatan kerja diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu: 

1) Program Kesehatan Fisik 

Program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan sebaiknya terdiri 

dari salah satu atau keseluruhan elemen sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja. 

b) Pemeriksaan keseluruhan karyawan kunci (key personel) secara periodik 

c) Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik. 

d) Tersedianya peralatan dan staf medis yang cukup. 

e) Pemberian perhatian yang sistematis dan preventif terhadap masalah ketegangan 

industri. 

f) Pemeriksaan yang sistematis dan periodik terhadap persyaratan sanitasi yang baik. 

2) Program Kesehatan Mental 

Di samping memperhatikan keseluruhan fisik karyawan, program kesehatan yang tak 

kalah pentingnya adalah program kesehatan mental. Untuk membuat program 

kesehatan mental, perilaku dilakukan salah satu atau keseluruhan dari elemen sebagai 

berikut: 



a) Terjadinya psychiatrist untuk konsultasi. 

b) Kerjasama dengan psychiatrist di luar perusahaan atau yang ada di lembaga-

lembaga konsultasi. 

c) Mendidik para karyawan perusahaan tentang arti penting kesehatan mental. 

Mengembangkan dan memelihara program-program “human relations” yang baik. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja 

Menurut silalahi (2000:141) gangguan kesehatan dapat terjadi karena: 

1) Beban kerja yang berlebihan 

2) Lingkungan kerja, seperti: 

a. Faktor fisik  

a) Bunyi dan getaran yang bisa mengakibatkan ketulian. 

b) Penerangan yang kurang baik yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. 

b. Faktor kimia, antara lain karena: 

a) Debu dan serbuk yang bisa menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. 

c. Faktor psikologis 

a) Hubungan yang tidak harmonis antara atasan dengan bawahan atau sesama 

rekan kerja dapat menimbulkan stres. 

7. Risiko Kesehatan di Tempat Kerja 

Menurut Gary Dessler (2009:291) sebagian besar risiko kesehatan tidak selalu 

jelas seperti peralatan yang tidak terjaga, atau lantai yang licin. Banyak resiko bahaya 

yang tidak terlihat yang dihasilkan oleh perusahaan melalui prosedur yang menjadi 

bagian dari proses produksinya. Jenis tempat kerja yang dekat pada resiko bahaya, yaitu : 

1) Materi kimia dan materi berisiko bahaya lainnya. 



2) Suara dan getaran yang berlebihan. 

3) Suhu yang eksterm. 

4) Risiko bahaya biologis termasuk yang umum terjadi (seperti jamur) dan buatan 

manusia (seperti anthrax). 

5) Risiko bahaya ergonomis (seperti desain peralatan yang buruk yang mendorong para 

pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dalam posisi yang tidak natural). 

6) Dan, risiko bahaya yang lebih familier adalah seperti lantai yang licin dan jalan keluar 

yang tertutup. 

8. Pengertian Kinerja 

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau 

Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). 

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67) bahwa “Kinerja karyawan 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kineja merupakan 

hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kurun waktu 

tertentu sebagai akibat dari pekerjaan yang dikerjakannya baik secara kualitas maupun 

kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

9. Tujuan penilaian/ Evaluasi Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Agus Sunyoto (1999: 1) 

mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja antara lain: 



a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi 

untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan 

prestasi yang tedahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan 

yang diembannya. 

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2000: 67) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah : 

a. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pimpinan dan karyawan 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted 

dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja 

maksimal. 

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan tehadap 

situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif 

(pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya 

jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain 



hubungan kerja, fasilitas kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan 

kondisi kerja. 

Menurut Hasibuan (2002:203) kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: 

1) Balas jasa yang adil dan layak 

2) Penempatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian 

3) Berat rinngannya pekerjaan 

4) Suasana dan lingkungan pekerjaan 

5) Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

6) Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

7) Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

11. Pengukuran Kinerja 

Menurut Wibowo (2007:229) pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk 

mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, 

atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran 

kerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara: 

1) Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. 

2) Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

3) Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. 

4) Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas 

perhatian. 

5) Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. 



6) Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. 

7) Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan 

Menurut Mangkunegara (2001:67) mengemukakan bahwa hampir seluruh cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kuantitas , yaitu jumlah yang harus diselesaikan. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan teori di atas tentang pengukuran karyawan dan berdasarkan kriteria 

pengukuran kinerja yang ada dalam perusahaan, maka yang dapat digunakan sebagai 

acuan atau standar pengukuran adalah: 

1. Kuantitas, adalah jumlah target yang dapat dipenuhi sesuai keinginan. 

2. Kualitas, adalah mutu produk yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan standar 

perusahaan. 

3. Ketepatan waktu, adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan standar kerja 

waktu perusahaan. 

 

12. Hubungan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki hubungan dengan kinerja. 

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu persoalan dalam bidang 

manajemen sumberdaya manusia yang sangat penting untuk mendukung tujuan 

perusahaan yang salah satunya adalah meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini 



sejalan dengan pendapat Umar (2011:18) yang menyatakan dengan dilaksanakannya 

kesehatan dan keselamatn kerja, diharapkan karyawan menjadi lebih produktif, seperti 

jarang absen dan mangkir. Pernyataan tersebut sangatlah relevan dengan realita di 

lapangan bahwa seseorang yang merasa tidak aman dalam bekerja serta kondisi fisiknya 

tidak sehat sangat tidak mungkin untuk bekerja dengan baik. Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual teoritis pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan berbanding lurus dengan kinerja karyawannya. 

C. Kerangka Pemikiran penelitian 

Kerangka pemikiran adalah kontruksi penelitian yang dibuat peneliti untuk 

memudahkan dalam pembahasan serta menunjukkan arah-arah atau langkah penelitian. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Pelaksanaan keselamatan kerja 

(X.1) 

a. Keadaan Tempat Lingkungan 

Kerja 

b. Pemakaian Peralatan Kerja 

   

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan baik hal ini akan diikuti oleh kuantitas, 

kualitas, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang baik. Namun 

sebaliknya jika jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan kurang baik maka 

Pelaksanaan kesehatan kerja 

(X2) 

a. Kesehatan fisik 

Kinerja (Y) 

a. Kuantitas 

b. Ketepatan waktu 



akan diikuti kinerja karyawan yang meliputi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu 

kinerja karyawan akan buruk dan kurang maksimal. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa melalui pelaksanaan atas keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan maka 

dengan sendirinya upaya peningkatan atas kinerja karyawan yang meliputi jumlah 

produk, kaulitas produk dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dapat terwujud. 

(Mathis dan Jackson, 2002:245). 

D. Hipotesis  

Berdasarkan teori dan kerangka pikir dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian 

ini adalah:  

1. Diduga pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi PT. Petrowidada Gresik. 

2. Diduga kesehatan kerja yeng paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi PT. Petrowidada Gresik. 

 

 

 

 


