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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Argha Dwi 

Wijayansha (2012) dengan Judul “Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PR. Putra Gemilang 

Malang”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat 

diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel, untuk keselamatan 

kerja diperoleh angka sebesar 0,369, dan variabel kesehatan kerja diperoleh 

angka  sebesar 0,353, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselamatan 

kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PR 

Putra Gemilang Malang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bawon Riki Hayati 

(2011) dengan Judul “Pengaruh pelaksaan keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Lawang-Malang”, menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja dengan kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal 
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Lawang-Malang. Adapun secara sistematis hasil penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaam Penelitian Terdahulu dan 

Sekarang 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Teknik 

Analisis 

Hasil 

Argha Dwi 

Wijayansha 

(2012) 

Pengaruh keselamatan 

dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan bagian 

produksi pada PR. 

Putra Gemilang Malang 

Variabel Bebas: 

 Keselamatan 

kerja 

 Kesehatan kerja 

Variabel Terikat: 

Kinerja Karyawan 

Rentang 

skala dan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Pelaksanaan 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

di PR Putra 

Gemilang 

Bawon Riki 

Hayati 

(2011) 

Pengaruh pelaksaan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan bagian 

produksi pada PT. 

Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal 

Lawang-Malang 

Variabel Bebas: 

 Keselamatan 

kerja 

 Kesehatan kerja 

 

Variabel Terikat: 

Kinerja 

Rentang 

skala dan 

Analisis 

Regresi 

berganda 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara variabel 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

dengan kinerja 

karyawan bagian 

produksi pada PT. 

Industri Sandang 

Nusantara Unit 

Patal Lawang-

Malang 

Sari 

Anggraeni 

Widyastuti 

(2013) 

Pengaruh keselamatan 

dan kesehatan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan PR. HF 

PRIMA Malang 

Variabel Bebas: 

 Keselamatan 

kerja 

 Kesehatan kerja 

 

Variabel Terikat: 

Kinerja karyawan 

Rentang 

skala dan 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

 

Dari tabel 2.1 dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian 

terdahulu dan penelitian sekarang adalah pada tema yang diteliti yaitu sama-

sama meneliti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dilihat 

bagaimana pengaruhnya pada variabel terikat yang digunakan, selain itu juga 
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sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu kinerja. Sedangkan 

perbedaannya pada obyek dan jumlah sampel penelitian.   

B. Landasan Teori 

1. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Istilah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan satu makna 

dalam secara kongkretnya, Mangkunegara (2006:161) mengemukakan 

bahwa dalam bidang kepegawaian kedua istilah tersebut dibedakan atas 

keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja menunjukkan 

kondisi aman selamat atas penderitaan, kerusakaan atau kerugian di 

tempat kerja. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dan lingkungan 

kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, 

terpotong, luka memar, kerugian alat tubuh, penglihatan dan 

pendengaran. 

Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang 

bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan 

oleh lingkungan kerja (Mathis, 2002:245). Risiko kesehatan merupakan 

faktor-faktor dalam lingkungan yang bekerja melebihi periode waktu 

yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau 

gangguan fisik. Praktek manajemen kesehatan di perusahaan bertujuan 

untuk memelihara kesejahteraan individu secara menyeluruh. 

Beberapa ahli menambahkan konsep kesehatan dan keselamatan 

kerja dengan keamanan, salah satunya dikemukakan oleh Mathis 

(2002:245) yang menyatakan bahwa keamanan merupakan bentuk 
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perlindungan terhadap fasilitas pengusaha dan peralatan yang ada dan 

akses-akses yang tidak sah dan untuk melindungi para karyawan ketika 

sedang bekerja atau sedang melaksanakan penugasan pekerjaan. Dari 

pengertian tersebut bahwa disamping menjaga serta melindungi fasilitas 

perusahaan, keamanan juga menyentuh pemberian bantuan emergency 

bagi para karyawan yang sedang melakukan perjalanan dinas dan 

gangguan yang mungkin timbul. 

2. Pentingnya Program Keselamatan Kerja 

Terdapat tiga alasan penting mengapa program keselamatan kerja 

merupakan keharusan bagi setiap perusahaan untuk melaksanakannya, 

antara lain: 

1 Moral 

Manusia memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral 

dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan). Para pemberi kerja melaksanakan 

perlindungan atas pekerjanya atas dasar lemanusiaan. 

Mereka melakukan itu untuk membantu dan memperingan 

beban penderitaan atas musibah kecelakaam kerja yang 

dialami para karyawan dan keluarganya. 
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2 Hukum 

Undang-undang tentang ketenagakerjaan 

merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi 

risiko kerja yang dihadapinya yang ditimbulkan pekerjaan. 

Setiap negara memiliki undang-undang tentang 

ketenagakerjaan, tetapi memiliki perbedaan mengenai 

tanggung jawab atas bagian-bagian yang menjadi beban 

yang harus ditanggung para pemberi kerja. Namun, 

memiliki kesamaan dalam hal tujuan yaitu melindungi 

pekerja atas keselamatan dan kesehatan pekerja dalam 

menjalankan tugasnya. 

Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung 

jawabnya dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan 

kecelakaan kerja akan mendapat hukuman yang setimpal 

sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tertera 

pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja untuk melindungi para pekerja pada 

segala lingkungan kerja baik di darat, di dalam tanah, 

permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada 

di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. 

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, 

menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban 

melaksanakan pemeriksaan atas kesehatan fisik dan mental 
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para pekerjanya. Demikian pula, para pekerja 

berkewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri 

sesuai peraturan serta mematuhi semua persyaratan tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan oleh 

perusahaan. Berdasarkan undang-undang, ketentuan-

ketentuan, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

ppemerintah, hal-hal yang berkaotan dengan keselamatan 

dan kesehatan kerja merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh para pemberi kerjadan dipatuhi oleh 

pekerja itu sendiri. Berbagai bentuk kasus kecelakaan 

terjadi di Indonesia setiap tahunnya akibat tidak 

melaksanakan dan mematuhi undang-undang dan 

ketentuan-ketentuan tentang ketenagakerjaan.  

3 Ekonomi 

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak 

perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak 

sedikit jumlahnya akibat kecelakaam kerja yang dialami 

pekerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian 

kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada pihak 

asuransi. Kerugian-kerugian tersebut bukan hanya 

berkaitan dengan biaya pengobatan dan pertanggungan 

lainnya, tetapi banyak faktor lain yang menjadi 
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perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita para 

pekerja. 

 Disamping biaya pengobatan yang merupakan tanggungan 

perusahaan, terdapat biaya lain seperti hilangnya hari kerja 

karyawan, waktu kerja karyawan lain hilang karena 

menjenguk karyawan yang cidera,biaya pemeriksaan 

lanjutan, dan gaji dibayar penuh walaupun tidak bekerja. 

Jumlah biaya-biaya ini bias mencapai tiga kali lipat dari 

biaya pengobatan awal. Oleh karena itu, suatu kewajiban 

bagi pemberi kerja untuk melindungi para karyawan dari 

kecelakaan kerja. Dapat dikatakan pula bahwa tingginya 

tingkat kecelakaan kerja yang dialami karyawan dalam 

suatu perusahaan menggambarkan kegagalan supervisor 

dalam menjalankan tugasnya. 

3. Sumber atau Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja 

a. Kondisi yang tidak aman 

Kondisi tidak aman nerupakan penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja yang bersumber dari lingkungan pekerjaan. Faktor-

faktor tersebut, antara lain peralatan yang rusak, peralatan yang tidak 

diamankan dengan baik, penerangan yang tidak baik, tempat 

penyimpanan barang atau peralatan yang tidak aman, dan penempatan 

letak barang atau peralatan yang tidak aman. Kebanyakan pekerja 

yang mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan faktor-faktor 
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tersebut adalah tidak dikenakannya alat pelindung dan peralatan yang 

semestinya digunakan, kecorobohan, bekerja tidak sesuai prosedur 

kerja, kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja. Para supervisor 

dituntut agar dapat mengawasi pekerja untuk melakukan seluruh 

petunjuk kerja dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

b. Tindakan tidak aman 

Kebanyakan pekerja mengalami kecelakaan kerja diakibatkan 

tindakan manusia atau pekerja, seperti  melaksanakan pekerjaan tidak 

mengikuti petunjuk penggunaan alat atau material, tidak 

menggunakan pelindung diri, membuang benda sembarangan, tidak 

mengamankan peralatan dengan baik, bekerja pada posisi dan 

kecepatan tidak aman dan bekerja dengan ceroboh. 

       Tindakan tidak aman 

        
Fisik 

        Kondisi tidak aman 

        Lingkungan 

Sumber: Cascio Managing Human Resources (3
rd

 Ed) 1992.h.553 

4. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menyatakan bahwa untuk 

menerapkan strategi dan program memperkecil maupun menghilangkan 

kecelakaan kerja, maka beberapa pendekatan sistematis yang dilakukan 

secara terintegrasi agar manajemen program keselamatan dan kesehatan 

kerja berjalan efektif, yaitu: 

Penyebab 
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1. Pendekatan keorganisasian 

a) Merancang pekerjaan 

b) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program 

c) Menggunakan komisi keselamatan dan kesehatan kerja 

d) Mengkoordinasi investigasi kecelakaan 

2. Pendekatan teknis 

a) Merancang kerja dan peralatan kerja 

b) Memeriksa peralatan kerja 

c) Menerapkan prinsip-prinsip ergonomi 

3. Pendekatan individu 

a) Memperkuat sikap dan motivasi tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja 

b) Menyediakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 

c) Memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk 

program insentif 

5. Pengertian Kinerja 

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan 

seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi 

Wilson Bangun (2012:231), yang menyatakan bahwa kinerja 

(performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). Suatu pekerjaan 

mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai 

tujuan yang disebut juga standar pekerjaan (job standard). 
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Mangkunegara (2004:67), mengemukakan kinerja atau prestasi 

kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicaapi oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

6. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM 

organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan kinerja adalah: 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian 

menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 
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7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Henry Simamora dalam Mangkunegara (2006:14), kinerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor: 

1 Faktor individual yang terdiri dari: 

a. Kemampuan dan keahlian 

b. Latar belakang 

c. Demografi 

2 Faktor psikologis yang terdiri dari: 

a. Persepsi 

b. Attitude 

c. Personality 

d. Pembelajaran 

e. Motivasi 

3 Faktor organisasi yang terdiri dari: 

a. Sumber daya 

b. Kepemimpinan 

c. Penghargaan 

d. Struktur 

e. Job design 

8. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk 

mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar 
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pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan 

dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu mengerjakannya, 

kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu pekerjaan 

tertentu. 

a. Jumlah pekerjaan. Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang 

dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi 

standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang 

berbeda sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan 

tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang 

sesuai. Berdasarkan persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui 

jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakanny, atau 

setiap karyawan dapat mengerjakan berapa unit pekerjaan. 

b. Kualitas pekerjaan. Setiap karyawan dalam perusahaan harus 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Karyawan 

memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai 

persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut.  

c. Ketepatan waktu. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang 

berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, 

karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila 

pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak dapat selesai tepat waktu 

akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga 
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mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. Pada dimensi ini, 

karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

d. Kehadiran.  Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannyasesuai waktu yang ditentukan. Ada 

tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan 

jam sehari untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan 

ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya. 

e. Kemampuan bekerja sama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan 

oleh satu karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin 

harus diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga 

membutuhkan kerja sama antar karyawan. Kinerja karyawan dapat 

dinilai dari kemampuannya bekerjasama dengan rekan kerja lainnya. 

9. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja 

Karyawan 

Hasibuan (2005:185) mengatakan perusahaan memberikan 

perhatian pada keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maka perhatian 

yang selaras dengan fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu 

mempertahankan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan agar mereka 

tetap loyal dan produktif untuk menunjang tujuan perusahaan. 

Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan 

mengungkapkan kelemahan optimal yang memungkinkan terjadinya 

kecelakaan kerja. 
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Dalam teori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson 

(2005:185) yaitu performance “ability x support” yang menyatakan 

gambaran kinerja seseorang, maka diperlukan pengkajian khusus tentang 

kemampuan dan motivasi. Motivasi mulai dibentuk dari sikap seorang 

karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Uraian di atas menunjukkan 

bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mentalnya. 

Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik, memiliki daya tahan 

tubuh yang tinggi tercermin dari kegairahan bekerja sehingga kinerjanya 

meningkat. 

Menurut Suma’mur (2009:67) bahwa dalam pencapaian 

kinerja karyawan diperlukan program keselamatan dan kesehatan kerja, 

dengan fungsi: (1) Melindungi karyawan terhadap kondisi yang 

membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, (2) Membantu 

penyesuaian mental/fisik karyawan sehingga karyawan sehat dan 

produktif, (3) Membantu tercapainya dan terpeliharanya derajat kesehatan 

fisik dan mental serta kinerja karyawan setinggi-tingginya. 

Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Kinerja akan meningkat apabila pemeliharaan lingkungan 

kerja terpelihara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja memiliki hubungan dengan kinerja karyawan. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran adalah dasar penelitian yang disintesiskan 

dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan, yang memuat teori, 

dalil, atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh Mangkunegara 

(2006:161) dan teori Wilson (2012:231) sebelumnya, maka dapat 

disusun suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan 

antara keselamatan dan kesehatan kerja dan kinerja 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pikir 

Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel kinerja (Y) 

Indikator: 

 Jumlah pekerjaan 

 Kualitas pekerjaan 

 Ketepatan waktu 

 Kehadiran 

 Kemampuan kerja 

sama 

Variabel keselamatan kerja (X1) 

Indikator: 

 Tata ruang kerja (layout) 

 Pencahayaan 

 Adanya alat pengaman 

 Peraturan ditempat kerja 

 Asuransi kecelakaan 

Variabel kesehatan kerja (X2) 

Indikator: 

 Kebersihan lingkungan 

kerja 

 Tersedianya air bersih 

 Adanya ventilasi udara 

 Tersedianya pelayanan 

kesehatan 
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Dari kerangka pikir menunjukkan adanya hubungan 

konseptual antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Keselamatan kerja memiliki tolak ukur yaitu: Layout, 

pencahayaan, adanya alat pengaman, peraturan ditempat kerja, 

asuransi kecelakaan. Kesehatan kerja juga memiliki tolak ukur 

meliputi kebersihan lingkungan kerja, tersedianya air bersih, adanya 

ventilasi udara, tersedianya layanan kesehatan. Sedangkan kinerja 

karyawan meliputi jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan 

waktu, kehadiran, dan kemampuan bekerjasama. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu teori-teori mengenai permasalahan 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan kinerja 

karyawan dapat diberikan suatu hipotesis atau dugaan sementara yang perlu 

dikaji kebenarannya lebih lanjut. Hipotesis tersebut adalah: 

1. Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PR. HF PRIMA Malang. 

2. Variabel keselamatan lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PR. HF PRIMA Malang. 

 


