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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Landasan Penelitian Terdahulu

Merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh T. Lestari, Erlin

Trisyulianti (2007) dengan judul penelitian “Hubungan Keselamatan dan

Kesehatan (K3) dengan produktivitas kerja karyawan (studi kasus : bagian

pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, bogor)”. Penelitian ini menggunakan

pendekatan korelasi rank spearman. Instrumen pengumpulan data adalah dengan

teknik kuesioner dengan populasi sebanyak 75 orang karyawan. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa antara variabel Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) terhadap produktivitas karyawan terdapat korelasi yang positif dan

signifikan dengan koefisien korelasinya sebesar 0,743 dan taraf signifikan 99%.

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi rank spearman yang dapat ditarik

kesimpulan bahwa semakin baik dan positifnya pendapat dan respons karyawan

terhadap penerapan k3 dalam perusahaan maka semakin baik produktifitas

kerjanya.

Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Siahaan  (2005)

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Sikap Pekerja Terhadap

Penerapan Program K3 dengan Komitmen Pekerja pada Perusahaan di PT.

Suryamas Lestariprima Tanjung Morawa”. Penelitian ini menggunakan uji
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statistik chi square. Instrumen pengumpulan data adalah dengan wawancara

menggunakan kuesioner, dengan sampel 93 responden. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa antara variabel sikap pekerja terhadap program k3 (X)

memiliki pengaruh positif (81,7%) dan variabel komitmen pekerja (Y) memiliki

pengaruh positif (80,6%), penelitian ini menggunakan analisis chi square yang

dapat diambil kesimpulan bahwa antara sikap terhadap k3 dengan komitmen

pada perusahaan memiliki hubungan yang signifikan.

Menurut T. Lestari, Erlin Trisyulianti (2007) yang paling berpengaruh

adalah kesehatan yang dilihat dari faktor-faktor K3 yang dilakukan melalui hasil

rentang skala yaitu kontrol lingkungan kerja yang meliputi suhu ruangan kerja,

penerangan, kebersihan tempat kerja, ketersediaan perlengkapan keamanan dan

keselamatan kerja, serta fasilitas P3K di lingkungan kerja, dengan hasil jawaban

responden diperoleh rataan skor sebesar 3,73. Dibandingkan 4 faktor

keselamatan lainnya yang meliputi pelatihan kerja sebesar 3,67, publikasi

keselamatan sebesar 3,59, pengawasan dan disiplin sebesar 3,67, dan

peningkatan kesadaran K3 sebesar 3,64. Untuk lebih menjelaskan perbedaan

antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, dapat dilihat tabel

berikut:
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Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu dengan Sekarang

Nama Peneliti Judul Penelitian Variable Metode Analisis Hasil Penelitian
T. Lestari, Erlin
Trisyulianti (2007)

Hubungan
Keselamatan dan
Kesehatan (K3)
dengan
produktivitas kerja
karyawan, studi
kasus : bagian
pengolahan PTPN
VIII Gunung Mas,
bogor)

variabel
bebas (X):
X1:keselam
atan
X2:
kesehatan
variabel
terikat (Y) :
Y:
produktifita
s

Korelasi rank
spearman
Uji validitas dan
uji reliabilitas

bahwa antara
variabel
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(K3) terhadap
produktivitas
karyawan terdapat
korelasi yang
positif dan
signifikan

Ferdinand Siahaan
(2005)

“Hubungan Sikap
Pekerja Terhadap
Penerapan
Program K3
dengan Komitmen
Pekerja pada
Perusahaan di PT.
Suryamas
Lestariprima
Tanjung Morawa”.

variabel
bebas (X):
sikap
pekerja
terhadap
program k3
variabel
terikat (Y) :
Komitmen
Pekerja

analisis chi
square

variabel sikap
pekerja terhadap
program k3
mempunyai
pengaruh terhadap
Komitmen
Pekerja, yang
mana kedua
pengaruh variabel
tersebut dapat
berdampak positif
bagi perusahaan

Peneliti sekarang “Pengaruh
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Terhadap
Produktivitas
Karyawan PT.
Intan Hevea
Industry”

variabel
bebas (X):
X1:keselam
atan
X2:
kesehatan
variabel
terikat (Y) :
Y:
produktifita
s

Analisis regresi
linier berganda
dengan
menggunakan uji
F dan uji T
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Sumber : T. Lestari, Erlin Trisyulianti (2007) dan Ferdinand Siahaan  (2005)

Penelitian terdahulu dalam waktu dan obyek yang berbeda sangat

mendukung penelitian sekarang karena dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan pembanding untuk landasan penelitian yang akan dilakukan.

peneliti sekarang dan secara umum penelitian terdahulu menyinggung masalah

tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneltian sekarang yaitu

terletak pada obyek penelitiannya serta  pada metode analisis data. Adapun

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu mengenai topik

penelitian yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

B.  Landasan Teori

1. Produktivitas

a. Pengertian Produktivitas Kerja

Sedarmayanti (2001) menjelaskan bahwa secara umum

produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan

(input). Sejalan dengan itu menurut Sinungan (2005) mengartikan

produktivitas sebagai suatu hasil perbandingan antara hasil keluaran dan

masukan (output dan input), masukan sering dibatasi dengan masukan

tenaga kerja sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan

nilai.
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Produktivitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang

menunjukkan adanya kaitan output dengan input yang dibutuhkan

seorang tenaga kerja untuk menghasilkan produk. Pengukuran

produktivitas dilakukan dengan melihat jumlah output yang dihasilkan

oleh setiap karyawan selama sebulan. Berbagai jenis faktor produksi

tenaga kerja merupakan factor produksi yang memegang peranan utama,

sebab pada dasarnya produksi dan teknologi adalah hasil karya manusia.

Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila ia mampu

menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak dibandingkan dengan

karyawan lain dalam waktu yang sama. Produktivitas kerja merupakan

suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu

kehidupan hari harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari

hari ini.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas menurut

Sedarmayanti (2001) adalah:

1) Sikap Mental

sikap mental berupa motivasi kerja. Motivasi adalah daya dorong

yang dimiliki, yang dapat membuat karyawan merasa nyaman dalam

bekerja dan rela untuk bekerja sekuat tenaga agar dapat mencapai

tujuan.
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2) Pendidikan

Pendidikan di suatu organisasi akan mempengaruhi produktivitas

kerjanya, karena orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi

maka akan mempunyai wawasan yang lebih luas tentang arti

pentingnya produktivitas disini dapat berupa pendidikan formal atau

non formal

3) Keterampilan

Pada aspek tertentu apabila pegawai semakin terampil, maka akan

lebih mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik

4) Manajemen

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem yang

diterapkan oleh pimpinan untuk mengelolah ataupun memimpin serta

mengandalkan para stafnya.

5) Tingkat Penghasilan

Apabila tingkat penghasilan memadai maka dapat menimbulkan

konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan produktivitas.

6) Gizi dan Kesehatan

Apabila pegawai dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan berbadan

sehat, maka akan berdampak pada kinerjanya serta memiliki
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semangat yang tinggi yang akan meningkatkan produktivitas

kerjanya.

7) Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada

pegawainya yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian dan

semangat kerja.

8) Lingkungan dan Iklim Kerja

Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar

senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk

melakukan pekerjaan dengan lebih baik sehinga akan dapat

meningkatkan produktivitas.

9) Sarana Produksi

Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan

produktivitas apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik,

maka akan menimbulkan pemborosan bahan yang dipakai.

10) Teknologi

Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju tingkatannya

maka akan mempermudah dalam penyelesaian proses produksi.

11) Kesempatan Berprestasi

Memberikan kesempatan bagi pegawai yang bekerja untuk

mengharapkan peningkatan karier atau pengembangan potensi
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pribadi yang nanti akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi

organisasi.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja perlu diupayakan, karena

mempunyai manfaat yang baik. Peningkatan produktivitas bermanfaat

dalam pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, tersedianya barang

kebutuhan masyarakat yang lebih banyak dengan harga lebih rendah,

perbaikan kondisi kerja termasuk jam kerja dan lain-lain. Dengan

memiliki produktivitas yang baik maka akan bermanfaat bagi karyawan

yaitu dapat meningkatkan gaji atau upah, memperbaiki kondisi kerja,

meningkatkan semangat kerja, menimbulkan rasa aman di tempat kerja

dan lain-lain. Oleh karenanya meningkatkan produktivitas karyawan

merupakan suatu keinginan perusahaan. Melalui para manajernya,

perusahaan berusaha untuk memaksimalkan potensi karyawan

c. Indikator-Indikator Produktivitas

Perusahaan dalam memperoleh tingkat produktivitas kerja karyawan

yang tinggi harus ditunjang oleh beberapa indicator yang berhubungan

dengan tingkat efisiensi dan juga terhadap kemajuan ekonomi bagi

perusahaan.

Adapun indikator-indikator produktivitas kerja menurut

Sedarmayanti (2001) adalah sebagai berikut :
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1) Kualitas yang di hasilkan

Memiliki kualitas produk yang baik tidak terlepas kepada mutu

barang yang dihasilkan oleh karyawan yang telah di tetapkan oleh

perusahaan sebagai standart produk yang akan dihasilkan.

2) Kehadiran

Tingkat kehadiran karyawan dapat dilihat dari rutinitas karyawan

dalam melakukan kegiatan produksi secara berkesinambungan yang

dilihat dari daftar hadir setiap harinya.

3) Ketepatan waktu

Dengan karyawan menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan

tepat waktu maka akan membantu perusahaan dalam memenuhi

target produksinya.

4) Tingkat kesalahan

Banyaknya tingkat kesalahan yang terjadi dalam proses produksi

maka akan berpengaruh terhadap bertambahnya biaya produksi yang

di bebankan oleh perusahaan. Sebaliknya apabila tingkat kesalahan

kecil maka akan membantu mengurangi biaya produksi perusahaan.

5) Kuantitas

Hasil output atau jumlah hasil keluaran yang mampu dihasilkan

karyawan dalam waktu tertentu, dengan melihat keluaran (output),
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pimpinan perusahaan dapat memantau karyawannya dari waktu ke

waktu.

d. Pengukuran Produktivitas

Produktivitas adalah pengukuran operasional yang paling umum.

Pengukuran tersebut menunjukkan jumlah output yang  dihasilkan untuk

masing-msing unit sumber daya yang digunakan. Manfaat dari

pengukuran produktivitas menurut Sinungan (2005) adalah :

1) Sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong

efisiensi produksi.

2) Sebagai standart untuk menentukan target atau sasaran tujuan yang

nyata.

3) Sebagai pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen

secara    periodik terhadap masalah masalah yang saling berkaitan.

Pengamatan atas perubahan-perubahan dari data yang kurang

memenuhi syarat, dapat memberikan dasar bagi penganalisaan proses

perbaikan atas produktif. Informasi produktivitas dalam bentuk data di

masa lalu tentang gambaran pelaksanaan kerja dapat memberikan

petunjuk-petunjuk pada semua tingkatan manajemen dalam memberikan

pedoman dan mengendalikan permasalahan perusahaan.

Secara umum pengukuran produktivitas dibedakan menjadi tiga

macam menurut Sinungan (2005) yaitu :
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a) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan  apakah

pelaksanaan sekarang ini memuaskan namun hanya  mengetengahkan

apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.

b) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, seksi, proses)

dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian

secara relatif.

c) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Dan inilah yang

terbaik yang memusatkan perhatian pada sasaran  atau tujuan.

2. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan di setiap perusahaan

baik yang berskala kecil maupun besar. Pada dasarnya setiap perusahaan pasti

memiliki wilayah yang dianggap berbahaya sehingga perlu ada jaminan

keamanan agar para karyawan menjadi nyaman selama bekerja. Untuk itu

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja penting adanya dalam perusahaan

dan juga pelaksanaannya harus dilandasi oleh peraturan, undang-undang, serta

ilmu yang berkaitan dengan penerapannya agar dapat bermanfaat bagi

perusahaan.

Penting adanya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi sebuah

perusahaan, hal ini ditandai dengan munculnya peranan dari pemerintah

dengan dikeluarkannya undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan
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kerja sebagai berikut (tambangnews:2009) undang-undang Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja yaitu :

a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup

dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin

pula keselamatannya;

c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara

aman dan effisien;

d. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk

membina norma-norma perlindungan kerja;

e. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-

undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan

kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi,

teknik dan teknologi.

a. Keselamatan kerja

Menurut Manulang (2001) keselamatan kerja adalah suatu kejadian

yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses

yang telah diatur dari suatu aktivitas. Adapun menurut Wayne (2008)

keselamatan adalah perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan

oeh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.
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Keselamatan kerja adalah upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang

tidak diharapkan saat melakukan pekerjaan pada lingkungan perusahaan.

Keselamatan kerja bersasaran disegala tempat kerja, baik di darat didalam

tanah di permukaan air maupun di udara. Keselamatan kerja merupakan

tugas dari semua orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh,

dan untuk setiap tenaga kerja serta orang lain dan juga masyarakat pada

umumnya dengan maksud dan tujuan untuk :

1) Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatanya dalam

melakukan pekerjaanya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan

produksi serta produktifitas nasional.

2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.

3) Sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efesien.

Dari berbagai penjelasan yang telah terurai diatas dapat

ditarik kesimpulan bawasanya keselamatan kerja sangat penting dan sudah

seharusnya dipenuhi oleh setiap perusahaan karena dengan keselamatan

kerja yang baik maka dapat meningkatkan produksi dan produktifitas

perusahaan.

b. Faktor-faktor Keselamatan Kerja

Faktor-faktor dari keselamatan kerja menurut Manulang (2001)

adalah:
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1) Faktor manusia

Apabila karyawannya kurang keterampilan atau kurangnya pengetahuan

dalam pengoperasian mesin yang berhubungan dengan proses produksi,

maka akan menjadi resiko untuk terjadinya kecelakaan.

2) Faktor peralatannya

Apabila bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya

lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat

menimbulkan kecelakaan, juga jarangnya mesin yang di perbaiki secara

bertahap akan menyebabkan resiko kecelakaan.

3) Faktor bahaya/sumber bahaya

a) Perbuatan bahaya

Misalnya karena methode kerja yang salah, keletihan/kelesuan,

sikap kerja yang tidak sempurna dan dapat menimbulkan

kecelakaan.

b) Kondisi/keadaan berbahaya

Keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan,

lingkungan, proses produksi, dan sifat pekerja yang semuanya itu

dapat menimbulkan resiko kecelakaan.
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4) Faktor yang dihadapi

Kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin peralatan sehingga

tidak bisa bekerja dengan sempurna dikarenakan mesin mudah rusak

dan terganggu.

c. Kesehatan Kerja

menurut Manulang (2001) kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu

kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan

yang sempurna baik phisik, mental maupun social sehingga memungkinkan

dapat bekerja secara optimal. Adapun juga menurut  Suma’mur (1994)

kesehatan kerja adalah spesialis dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta

prakteknya yang bertujuan, agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh

derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, maupun

social, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-

penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor

pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.

Kesehatan kerja adalah Pengertian suatu kondisi fisik, mental dan

sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan

kesehatan melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi

dengan lingkungan dan pekerjaannya.

Paradigma baru dalam aspek kesehatan mengupayakan agar yang

sehat tetap sehat dan bukan sekedar mengobati, merawat atau
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menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh karenanya,

perhatian utama dibidang kesehatan lebih ditujukan ke arah pencegahan

terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan

seoptimal mungkin.

Suatu pekerjaan mungkin berdampak negatif bagi kesehatan akan

tetapi sebaliknya pekerjaan dapat pula memperbaiki tingkat kesehatan dan

kesejahteraan pekerja bila dikelola dengan baik. Demikian pula status

kesehatan pekerja sangat mempengaruhi produktivitas kerjanya. Pekerja

yang sehat memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik bila

dibandingkan dengan pekerja yang terganggu kesehatannya.

d. Tujuan Kesehatan Kerja

Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut  Anwar Prabu

Mangkunegara (2005) adalah sebagai berikut:

1) Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan

kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.

2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-

baiknya seefektif mungkin.

3) Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

4) Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

gizi pegawai

5) Agar meningkat kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
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6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh

lingkungan atau kondisi kerja

7) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

e. Faktor-faktor Kesehatan Kerja

Adapun faktor-faktor dari kesehatan kerja menurut Manulang (2001)

adalah:

1) faktor phisik, yang dapat berupa :

a) suara yang terlalu bising

b) suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah

c) penerangan yang kurang memadai

d) ventilasi yang kurang memadai

e) radiasi

f) getaran mekanis

g) tekanan udara yang yang terlalu tinggi atau terlalu rendah

h) bau-bauan di tempat kerja

i) kelembapan udara

2) faktor kimia, yang dapat berupa :

a) gas/uap

b) cairan

c) debu-debuan

d) butiran Kristal dan bentuk-bentuk lain
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e) bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun

3) faktor biologis, yang dapat berupa :

a) bakteri virus

b) jamur, cacing dan serangga

c) tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup/timbul dalam

lingkungan tempat kerja

4) faktor faal, yang dapat berupa :

a) sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja

b) peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tenaga kerja

c) gerak yang senantiasa berdiri atau duduk

d) proses, sikap dan cara kerja yang monoton

e) beban kerja yang melampaui batas kemampuan

5) Faktor psikologis, yang dapat berupa :

a) kerja yang terpaksa/dipaksakan yang tidak sesuai dengan

kemampuan

b) suasana kerja yang tidak menyenangkan

c) pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikapatasan atau

teman sekerja yang tidak sesuai

d) pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan
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3. Kecelakaan kerja

menurut John Ridley (2008) bahwa kecelakaan adalah sebuah kejadian

yang tak terduga yang menyebabkan cedera dan kerusakan. Akibat yang

ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi keduanya, baik bagi pekerja

cedera dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga dan kualitas hidupnya,

sedangkan bagi perusahaan dapat menimbulkan kerugian produksi, waktu

yang terbuang untuk penyelidikan dan akan mengeluarkan lebih banyak lagi

biaya.

Kecelakaan kerja merupakan sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh

para pekerja juga oleh perusahaan karena dengan adanya kecelakaan kerja

akan terganggu suatu proses kerja yang bisa mengakibatkan suatu kerugian

pada perusahaan. Kecelakaan kerja terjadi karena berbagai sebab dan kejadian

itu tidak terlepas dari ketiga faktor yaitu faktor manusia sebagai pekerja, alat

untuk pelindung dalam keselamatan kerja dan perusahaan sebagai penyedia

bahan untuk keselamatan kerja.

Rendahnya tingkat keselamatan akan meninggikan tingkat kecelakaan

yang akan terjadi di perusahaan. Kecelakaan yang terjadi  dapat berdampak

pada operator yang bekerja yaitu manusia. Kecelakaan yang terjadi pada

barang menyebabkan kerusakan hasil produksi yang mudah diperbaiki dan

sulit diperbaiki, sedangkan kecelakaan pada manusia dapat menyebabkan
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cacat baik fisik maupun mental yang bersifat sementara dan permanen

bahkan bisa juga menyebabkan kematian pada diri pekerja.

a. Klasifikasi kecelakaan akibat kerja

Klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut organisasi perburuhan

internasional (dikutip : Sulistyawan 2007)  adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan :

- Terjatuh.

- Tertimpa benda jatuh.

- Tertekan benda.

- Pengaruh suhu tinggi.

- Kontak dengan bahan-bahan.

- Jenis-jenis kelalaian.

b. Klasifikasi menurut penyebab :

- Pembangkit tenaga terkecuali motor-motor tenaga listrik

- Mesin angkut dan alat angkut.

- Peralatan lain (bencana bertekanan, alat listrik, alat kerja,instalasi.

pendingin, instalasi listrik).

- Bahan-bahan atau material.

- Zat-zat dan radiasi bahan peledak.f.Lingkungn kerja.

c. Klasifikasi menurut sifat luka dan kelainan :

- Dislokasi patah tulang.
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- Regang otot

- Memar dan Amputasi.

- Keracunan mendadak.

- Luka bakar.

- Mati lemas.

- Pengaruh listrik.

- Pengaruh radiasi

- Luka-luka lain.

d. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh:

- Kepala.

- Leher.

- Badan.

- Anggota atas.

- Anggota bawah.

- Banyak tempat.

- Kelainan umum

- Letak lain yang tidak dapat dimasukan klasifikasi tersebut.

b . Proses kecelakaan kerja

Menurut teori domino Hainrich  (dalam buku John Ridley 2008) ada

5 faktor yang menyebabkan yang terjadinya kecelakaan kerja yang mana
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sebagian besar faktor saling berkaitan satu sama lain, diantara faktor-

faktor tersebut antara lain :

1. situasi kerja

2. kesalahan orang.

3. Tindakan tidak aman

4. Kecelakaan

5. Cedera

Kelima faktor ini tersusun layaknya kartu domino yang diberdirikan.

Jika satu kartu jatuh, maka kartu ini akan menimpa kartu lain hingga

kelimanya akan roboh secara bersama. Ilustrasi ini mirip dengan efek

domino yang telah kita kenal sebelumnya, jika satu bangunan roboh,

kejadian ini akan memicu peristiwa beruntun yang menyebabkan

robohnya bangunan lain

4. Hubungan Antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan

Produktifitas Karyawan

Penyakit akibat kerja bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh dan

terpadu dapat menjadi bomerang bagi pekerja dan perusahaan ditempat mana

mereka bekerja. Bagi pekerja penyakit akibat kerja dapat menurunkan

produktivitas kerja sekaligus menurunkan semangat kerja yang dimiliki

karyawan, sedangkan bagi perusahaan berakibat bagi menurunnya jumlah

produksi dan kapasitas perusahaan. Adapun menurut Barthos (2001) bahwa
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karyawan yang keselamatan dan kesehatannya buruk akan berdampak pada

produktivitas kerja mereka yang akan menurun, juga mereka tidak menaruh

minat dalam melakukan pekerjaan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan

akan berkurang pula.

Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan merupakan salah satu usaha

untuk melindungi karyawan ditempat kerja, dengan adanya perlindungan

karyawan dari kekhawatiran dalam bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja

karyawan (K3) diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan.

Seiring pendapat Menurut Hariandja (2002) mengatakan bahwa keselamatan

dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam usaha

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sehingga menjadi suatu

kewajiban dari perusahaan untuk meningkatkannya, dengan adanya usaha

meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan akan

berdampak positif dalam membantu mengurangi biaya-biaya kecelakaan

kerja.

Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah

satu aspek penting yang menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dari aspek perusahaan akan

dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mengurangi resiko serta

biaya-biaya kecelakaan kerja dan loyalitas kerja mereka akan meningkat.
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5. Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Keselamatan Kerja , Kesehatan Kerja Dan Produktivitas Kerja

Dari kerangka pikir diatas menyatakan bahwa keselamatan kerja yang

berindikatorkan Pemberian pelatihan Keamanan disini yaitu dengan pemberian

pengetahuan tentang penanganan peralatan kerja serta latihan pencegahan terjadinya resiko

kecelakaan,pemberian buku pedoman K3, pencahayaan, tersedianya alat

pengamanan (sarung tangan, masker, sepatu karet, penutup kepala, alat
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 Kualitas yang di
hasilkan

 Kehadiran
 Ketepatan waktu
 Tingkat kesalahan
 Kuantitas
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pemadam kebakaran dll), peraturan di tempat kerja agar karyawan dapat

berhati-hati dalam menjalankan mesin, dan Kesehatan kerja pada karyawan

yang berindikator : kebersihan di lingkungan kerja, adanya ventilasi udara

agar sirkulasi udara masuk dengan baik, tersedianya air bersih, serta adanya

ketersediaan layanan kesehatan. Apabila tolak ukur  variabel  keselamatan dan

kesehatan dapat dipenuhi maka akan berdampak baik pada produktifitas

kerjanya, Seperti menurut (Barthos 2001) bahwa karyawan yang keselamatan

dan kesehatannya buruk akan berdampak pada produktivitas kerja mereka

yang menurunn, juga mereka tidak menaruh minat dalam melakukan

pekerjaan dan loyalitas pada perusahaan akan berkurang pula. Adapun

mengenai Produktivitas kerja karyawan dengan menggunakan indikator

meliputi kualitas barang yang dihasilkan, tingkat kehadiran, ketepatan waktu,

tingkat kesalahan yang dapat di tekan, kuantitas produksi dapat tercapai

(Sedarmayanti 2001).

6. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan

mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konsklusi

atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau

penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penellitian terhadap

faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.



34

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga variabel keselamatan (X1) dan kesehatan (X2) berpengaruh

signifikan terhadap terhadap produktivitas (Y) kerja karyawan PT Intan

Hevea Industry

2. Diduga variabel kesehatan (X2) lebih berpengaruh terhadap produktivitas

(Y) kerja karyawan PT Intan Hevea Industry


