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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Banyak penelitian terdahulu yang mencoba untuk mengungkapkan

pentingnya mempertahankan karyawan dengan memberikan jaminan keselamatan

dan kesehatan kerja kepada karyawan disuatu perusahaan. Untuk lebih jelas akan

diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel. 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No Nama & Judul

Penelitian

Tujuan

Penelitian

Metode

Penelitian

Hasil

Penelitian

1 Annita Yuraida

(2005). “Pengaruh

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Terhadap Kinerja

Karyawan Bagian

Produksi Pabrik

Gula Pesantren

Kediri”.

1. untuk
mendeskripsikan
pelaksanaan
program
keselamatan
kerja dan
kesehatan kerja
Pabrik Gula
pesantren Kediri.

2. untuk
mendskripsikan
kinerja karyawan
bagian produksi
pabrik Gula
Pesantren Kediri.

3. untuk
mengetahui
pengaruh
keselamatan dan
kesehatan kerja
terhadap kinerja
karyawan Pabrik
Gula Pesantren
Kediri.

 Rentang
skala

 Regresi
linear
berganda

 Uji F & Uji
t

1. penelitian
menunjukan
bahwa
pelaksanaan
program
keselamatan dan
kesehatan kerja
karyawan kurang
baik.

2. Penelitian
menunjukkan
bahwa kinerja
pada karyawan
tinggi.

3. Penelitian
menunjukkan
bahwa terdapat
pengaruh yang
signifikan antara
pelaksanaan
program
keselamatan dan
kesehatan kerja
karyawa.



12

Lanjutan Tabel 2.1

No Nama & judul

penelitian

Tujuan

Penelitian

Metode

Penelitian

Hasil

Penelitian

2 Achmad Radix

Pratama (2012).

“pengaruh

keselamatan dan

kesehatan kerja

terhadap kinerja

karyawan

perusahaan

keripik singkong

lumba-lumba

turen”.

1. untuk
mengetahui
keselamatan dan
kesehatan kerja
pada perusahaan
keripik singkong
lumba-lumba
turen.

2. untuk
mengetahui
manakah yang
paling
berpengaruh
diantara variabel
keselamatan dan
kesehatan kerja
terhadap kinerja
karyawan.

 rentang
skala.

 regresi
linier
berganda

 Uji F & Uji
t.

1. hasil penelitian
menunjukan
bahwa terdapat
pengaruh yang
signifikan antara
variabel
keselamtan dan
kesehatan kerja
terhadap kinerja
karyawan.

2. keselamatan kerja
paling
berpengaruh
terhadap kinerja
karyawan.

3 Suryadi Rahman

(2013). “pengaruh

kesehatan dan

keselamtan kerja

terhadap kinerja

karyawan bagian

produksi PT

Indohamafish

Bali”.

1. untuk
mendeskripsikan
kesehatan dan
keselamatan
kerja pada PT
Indohamafish
Bali.

 rentang
skala.

 regresi
linear
berganda.

 Uji F & Uji
t.

1. hasil penelitian
menunjukan
bahwa kesehatan

dan keselamatan

kerja karyawan

bagian produksi

pada PT

Indohamafish

dalam kondisi

baik.
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Lanjutan Tabel 2.1

No Nama & judul

penelitian

Tujuan

Penelitian

Metode

Penelitian

Hasil

Penelitian

2. untuk
mendeskripsikan
kinerja karyawan
bagian produksi
pada PT
Indohamafish
Bali.

3. untuk
menganalisis
apakah
kesehatan dan
keselamatan
kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
karyawan PT
Indohamafish
Bali.

4. untuk
mengetahui
manakah
diantara
kesehatan dan
keselamatan
kerja yang paling
kuat
pengaruhnya
terhadap kinerja
karyawan.

2. kinerja pada
karyawan bagian
produksi dalam
kondisi baik.

3. variabel kesehatan
dan keselamatan
kerja mempunyai
pengaruh yang
signifikan terhadap
kinerja karyawan.

4. Variabel kesehatan
mempunyai
pengaruh yang
dominan terhadap
kinerja karyawan.

4 Suranto Setio

Purnomo (2014).

“Pengaruh

Keselamtan dan

Kesehatan Kerja

Terhadap Kinerja

Karyawan Bagian

Produksi Pabrik

Gula Kremboong

Sidoarjo”

1. Untuk
mendeskripsikan
keselamatan dan
kesehatan kerja
pada Pabrik Gula
Kremboong
Sidoarjo.

2. Untuk
mendeskripsikan
kinerja karyawan
bagian produksi
pada Pabrik Gula
Kremboong
Sidoarjo.

 rentang
skala.

 regresi
linear
berganda.

 Uji F & Uji
t.

-
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Lanjutan Tabel 2.1

No Nama & Judul

Penelitian

Tujuan

Penelitian

Metode

Penelitian

Hasil

Penelitian

3. Untuk
menganalisis
apakah variabel
keselamatan dan
kesehataan kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
karyawan Pabrik
Gula Krembong
Sidoarjo.

4. Untuk
mengetahui
manakah
diantara variabel
keselamatan dan
kesehatan kerja
yang kuat
pengaruhnya
terhadap kinerja
karyawan.

penelitian yang dilakukan oleh Annita Yuraida (2005) dengan judul “

Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian

Produksi Pabrik Gula Pesantren Kediri”. Dengan variabel bebas keselamatan kerja

dan kesehatan kerja yang terdiri dari pelaksanaan program pelaksanaan kerja (X1)

dan pelaksanaan program kesehatan kerja (X2) serta variabel terikatnya adalah

kinerja yang terdiri dari kiantitas(Y1), kualitas (Y2) dan ketepatan waktu (Y3)

Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan program

keselamatan kerja dan kesehatan kerja Pabrik Gula pesantren Kediri, untuk

mendskripsikan kinerja karyawan bagian produksi pabrik Gula Pesantren Kediri

dan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja

karyawan Pabrik Gula Kediri. Alat analisis yang digunakan adalah rentang skala,
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regresi linear berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa

pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan kurang baik,

kinerja pada karyawan tinggi dan terdapat pengaruh yang signifikan antara

pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan karyawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Radix Pratama (2012) dengan

judul “pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan

perusahaan keripik singkong lumba-lumba turen”. Dengan variabel bebas

keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2), sedangkan variabel terikatnya

yaitu kinerja (Y). Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keselamatan

dan kesehatan kerja pada perusahaan keripik singkong lumba-lumba turen, untuk

mengetahui manakah yang paling berpengaruh diantara variabel keselamatan dan

kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Alat analisis yang digunakan adalah

rentang skala, regresi linier berganda, uji F dan uji t. Dengan hasil penelitian

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keselamtan dan kesehatan kerja

terhadap kinerja karyawan, dan keselamatan kerja paling berpengaruh terhadap

kinerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi Rahman (2013) dengan judul

“pengaruh kesehatan dan keselamtan kerja terhadap kinerja karyawan bagian

produksi PT Indohamafish Bali”. Dengan variabel bebas kesehatan kerja (X1) dan

keselamatan kerja (X2) sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja (Y). Dengan

tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kesehatan dan keselamatan kerja pada

PT indohamafish Bali, untuk mendeskripsikan kinerja karyawan bagian produksi

pada PT indohamafish Bali, untuk menganalisis apakah kesehatan dan
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keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT

indohamafish Bali dan untuk mengetahui manakah diantara kesehatan dan

keselamatan kerja yang paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Alat

analisis yang digunakan adalah rentang skala, regresi linear berganda, uji F dan uji

t. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja

karyawan bagian produksi pada PT Indohamafish dalam kondisi baik, kinerja

pada karyawan bagian produksi dalam kondisi baik, variabel kesehatan dan

keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan. Variabel kesehatan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap

kinerja karyawan.

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu terletak

pada objek dan jumlah sampel penelitian, sedangkan untuk persamaan penelitian

yaitu mengenai variabel yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja serta

kinerja dan metode analisis yang digunakan yaitu rentang skala, regresi linier

berganda, uji F dan uji t.

B. Landasan Teori

a. Keselamatan Kerja

1. Pengertian Keselamatan Kerja

Menurut Megginson dalam Mangkunegara (2007:161) keselamatan

kerja menunjukan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan,

kerusakan atau kerugian di tempat kerja. menurut Suma’mur dalam Yuli

(2003:211) keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan

mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan
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tempat kerja dan perlingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dari

uraian diatas dapat diketahui bahwa keselamatan kerja adalah keadaan

dimana tenaga kerja merasa aman dan nyaman, dengan perlakuan yang

didapat dari lingkungan dan berpengaruh pada kualitas kerja, apakah dia

nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, peralatan yang dipergunakan,

dan tata letak ruang kerja yang didapat.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan

kesehatan kerja menyatakan bahwa setiap pekerja akan diberikan jaminan

dan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas

nasional. Dalam undang-undang tersebut telah diatur pula tentang

kewajiban pemberi kerja dan pekerja itu sendiri dalam melaksanakan

keselamatan kerja. Perlindungan ditunjukan pada berbagai tempat

pekerjaan baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air,

maupun di udara di wilayah Republik Indonesia.

2. Pentingnya Program Keselamatan Kerja

Menurut bangun (2012:378), ada tiga alasan pentingnya program

keselamatan kerja:

1. Moral

Manusia merupakan mahluk termulia di dunia, oleh karena itu sepatutnya

manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi. Manusia

memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan
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harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Para pemberi kerja

melaksanakan perlindungan atas pekerjanya atas dasar kemanusiaan.

Mereka melakukan itu untuk membantu dan memperingan beban

penderitaan atas musibah kecelakaan kerja yang dialami para karyawan

dan keluarganya.

2. Hukum

Alasan lain yang sama pentingnya dengan moral, terdapat juga alasan

hukum yang berkaitan dengan  keselamatan dan kesehatan kerja. Para

pemberi kerja yang lalai atsa tanggung jawabnya dalam melindungi

pekerja yang mengakibatkan kecelakan kerja akan mendapat hukuman

yang setimpal sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan.

3. Ekonomi

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena

mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan

kerja yang dialami pekerja. Semakin tinggi tingkat kecelakaan kerja maka

akan berdampak pada rendahnya produktivitas yang berakibat pada

kerugian yang dialami pihak perusahaan. Disamping biaya pengobatan

yang merupakan tanggungan perusahaan, biaya pemeriksaan lanjutan, dan

gaji yang dibayar penuh walaupun tidak bekerja.

3. Penyebab Utama Timbulnya Kecelakaan kerja

Menurut Sedarmayanti (2011:131) pada dasarnya terdapat tiga

faktor penyebab utama timbulnya kecelakaan kerja:

a. Faktor lingkungan.
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b. Faktor manusia.

1) Faktor fisik dan mental yang meliputi: kurang

penglihatan/pendengaran, otot lemah, reaksi mental lambat,

lemah jantung atau lemah organ lain, emosi dan syaraf tidak

stabil, dan lemah badan.

2) Pengetahuan keterampilan yang meliputi: kurang

memperhatikan metode kerja yang aman atau baik, kebiasaan

yang salah dan kurang pengalaman.

3) Sikap yang meliputi: kurang minat atau perhatian, kuarang

teliti, malas, sombong, tidak peduli akan suatu akibat dan

hubungan yang kurang baik.

4) Faktor mesin/alat yang meliputi: penerangan yang kurang,

mesin yang tidak dijaga dan kerusakan teknis.

Menurut bangun (2012:377) pada umumnya kecelakaan kerja

disebabkan oleh dua faktor utama antara lain:

a. Faktor manusia

Faktor manusia berkaitan dengan tindakan tidak aman karena

mengabaikan peraturan dan ketentuan kerja. Para pekerja pada

umumnya tidak patuh terhadap prosedur dan waktu kerja sesuai

dengan persyaratan pekerjaan. Kebanyakan pekerja mengalami

kecelakaan kerja akibat kecerobohan, misalnya bekerja dibawah beban

yang bergantung, bekerja pada tempat yang kurang aman dan tidak
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menggunakan peralatan kerja yang semestinya digunakan seperti helm,

penutup hidung dan mulut.

b. Faktor lingkungan

Kecelakaan kerja dapat juga terjadi akibat kondisi tidak aman dari

lingkungan kerja seperti kurangnya penyinaran, ventilasi yang tidak

memadai, ruangan yang sumpek atau terlalu penuh dan yang

menyangkut peralatan-peralatan kerja yang memberikan kejadian yang

lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan faktor manusia seperti

alat pelindung yang rusak atau tidak memadai.

1. Syarat-Syarat Keselamatan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1

ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yaitu untuk:

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

c. Mencegah dan mengurangi peledakan.

d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

kebakaran aau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.

f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

g. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu,

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca,

sinar, dan radiasi, suara dan getaran.
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h. Mencgah dan mengendalikan tmbulnya penyakit akibat kerja baik fisik

maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.

i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

j. Menyelenggarakan suhu dan lembab usara yang baik.

k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

l. Memelihara kesehatan dan ketertiban.

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan,

cara dan proses kerjanya.

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,

tanaman atau barang.

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.

p. Mengamankan dan memperlancar pkerjaan bongkar muat, perlakuan

dan penyimpanan barang.

q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan

yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambahtinggi.

b. Kesehatan Kerja

1. Pengertian Kesehatan Kerja

Menurut Megginson dalam Mangkunegara (2007:161) kesehatan

kerja menunjukan pada kondisi yang bebas dari ganguan fisik, mental,

emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Menurut

Manulang (2001:88) kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan

yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang
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sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat

bekerja secara optimal. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang

kesehatan kerja yang menyatakan bahwa setiap perusahaan berkewajiban

melaksanakan pemeriksaaan atas kesehatan fisik dan mental para

pekejanya. 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.

2. Pentingnya Program Kesehatan Kerja

Sedarmayanti (2011:120) menyatakan bahwa adanya program

kesehatan yang baik dan memenuhi syarat akan menguntungkan pegawai

secara material, karena pegawai jarang absen bekerja dengan lingkungan

yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan akan mampu

bekerja lebih lama, berarti lebih produktif. Program kesehatan kerja dapat

dilakukan dengan menciptakan lingkunga kerja yang sehat. Hal ini

dilakukan untuk menjaga kesehatan pegawai dari gangguan penglihatan,

pendengaran, kelelahan dan lain-lain. Penciptaan lingkungan kerja yang

sehat secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan

meningkatkan kinerja pegawai.

3. Penyakit Akibat Kerja

Salah satu hambatan dalam proses kerja adalah penyakit yang erat

hubungannya dengan masalah kesehatan kerja. Adapun penyakit yang

diderita tenaga kerja adalah sebagai berikut:
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a. Penyakit umum

Penyakit umum merupakan penyakit yang dapat diderita oleh setiap

orang baik itu seorang pekerja maupun pengnggur, seorang anak

maupun orang lanjut usia.

b. Penyakit akibat kerja

Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang timbul karena

pekerjaannya. Menurut Silalahi yang dikutip dari (http://www.

Crayonpedia.org/melaksanakan kesehatan dan keselamtan kerja/) Pada

umumnya penyakit akibat kerja disebabkan beberapa faktor:

1. Faktor Fisik

a. Bunyi atau getaran yang bisa menyebabkan ketulian atau peka.

b. Suhu ruang kerja.

c. Radiasi sinar rontgen atau sinar-sinar radio aktif yang

menyebabkan kelainan pada kulit, mata, bahkan susunan darah.

d. Takanan udara yang tinggi  menyebabkan ketulian permanen.

Caisson Discase (keadaan yang di tandai dengan kelumpuhan, rasa

sakit karena panas udara) dan lain-lain.

2. Faktor Kimia

a. Debu dan serbuk yang menyebabkan penyakit pada saluran

pernafasan.

b. Kabut dan racun serangga yang menimbulkan keracunan.

c. Gas, misalnya keracunan karbon monoksida, hidrogen sulfide dan

lain-lain.
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d. Uap yang menyebabkan keracunan atau penyakit kulit.

e. Cairan beracun.

3. Faktor Biologis

a. Tumbuh-tumbuhan yang beracun atau menimbulkan alergi.

b. Penyakit antharak (semacam infeksi) dari hewan atau brucela pada

karyawan penyakit kulit.

4. Faktor fisiologis

a. Konstruksi mesin atau peralatan yang tidak sesuai dengan

mekanisme tubuh manusia.

b. Sikap kerja yang menyebabkan keletihan dan kelainan fisik.

c. Cara kerja yang membosankan atau meletihkan.

5. Faktor psikologis

a. Proses kerja yang rutin dan membosankan.

b. Hubungan kerja yang terlalu menekan/sangat menuntun.

c. Suasana kerja yang serba kurang nyaman.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2011:125) faktor-faktor yang

mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

a. Kebersihan

Kebersihan merupakan syarat utama bagi pegawai agar tetap sehat.

Untuk menjaga kesehatan, semua ruangan hendaknya tetap dalam

keadaan bersih. Penumpukan abu dan kotoran tidak boleh terjadi dan

karenanya semua ruang kerja, gang dan tangga harus dibersihkan
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setiap hari. Perlu disediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup,

bersih dan bebas hama, tidak bocor dan dapat dibersihkan dengan

mudah.

b. Air minum dan kesehatan

Air minum yang bersih dari sumber yang sehat secara teratur

hendaknya diperiksa dan harus disediakan secara cuma-cuma dekat

tempat kerja. Hal ini penting karena di tempat persediaan air yang

disangsikan kebersihannya, dan di tempat kerja terbuka, apabila tidak

ada persediaan air bersih, pegawai akan cenderung untuk menyegarkan

diri dengan air kotor.

c. Urusan rumah tangga

Kerapihan dalam ruang kerja membantu pencapaian produktivitas

dan mengurangi kemungkinan kecelakaan. Jika jalan sempit dan tidak

bebas dari tumpukan bahan dan barang lain, maka waktu akan

terbuang untuk menggeser hambatan tersebut sewaktu bahan dibawa

ke dan dari tempat kerja atau mesin. Tampat penyimpanan harus diberi

tanda dan bahan harus disusun dalam tempat tertentu, serta diberi

tanda pengenal seperlunya. Demikian juga perkakas dan perabot

ditempat kerja, hendaknya selalu dikembalikan ke tempat

penyimpanan atau ditempatkan di rak yang letaknya dilingkungan

tempat kerja dan pengaturannya membuat untuk mudah diambil.
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d. Ventilasi, pemanas dan pendingin

Ventilasi yang menyeluruh perlu untuk kesehatan dan rasa

keserasian para pegawai, oleh karenanya merupakan faktor yang

mempengaruhi efisiensi kerja. Pengaruh udara panas dan akibatnya

dapat menyebabkan banyak waktu hilang karena pegawai tiapkali

harus pergi keluar akibat keadaan kerja yang tidak tertahan. Laju

perbaikan udara, suhu udara dan kelembapan merupakan faktor yang

memungkinkan terjadinya suhu udara yang efektif. Karena dengan

adanya ventilasi udara yang baik dapat terjadi pertukaran udara yang

baik pula, sehingga abu, asap, gas dan uap yang timbul dan disebarkan

oleh proses industri yang dapat menyebabkan penyakit dapat ditukar

dengan udara yang baru sehingga kondisi ruang kerja tetap bersih.

e. Tempat kerja, ruang kerja dan tempat duduk

Seorang pegawai tak mungkin bekerja jika bagiannya tidak tersedia

cukup tempat untuk bergerak tanpa mendapat gangguan dari teman

sekerjanya, gangguan dari mesin, ataupun dari tumpukan bahan.

Dalam keadaan tertentu kepadatan tempat kerja dapat berakibat buruk

bagi kesehatan. Bekerja dengan berdiri terus-menerus merupakan salah

satu sebab merasa letih. Maka dari itu perusahaan harus menyediakan

tempat duduk, sehingga waktu bekerja, ia dapat duduk atau jika

pekerjaan tidak dapat dilakukan sambil duduk, tempat duduk dapat

digunakan untuk tempat istirahat.
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f. Pencegahan kecelakaan

Pencegahan kecelakaan harus diusahakan dengan meniadakan

penyebabnya, apakah sebab itu merupakan sebab teknis atau sebab

yang datang dari manusia. Upaya ke arah ini terlampau beraneka

ragam untuk dibahas, yakni mencangkup upaya memenuhi peraturan

dan standar teknis, antara lain meliputi pengawasan dan pemeliharaan

tingkat tinggi, memelihara hubungan industri yang baik, perawatan

kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan pegawai di unit kerja.

Pengumuman dapat berupa pemberitahuan, peringatan atau dengan

cara menggunakan penggunaan warna jelas/menyolok agar dapat

menarik perhatian kepada hal yang dapat menimbulkan bahaya.

g. Pencegahan kebakaran

Kebakaran yang tidak terduga, kemungkinan terjadi di daerah yang

beriklim panas dan kering serta lingkungan industri tertentu.

Pencegahan kebakaran merupakan salah satu masalah untuk semua

yang bersangkutan dan perlu dilaksanakan dengan cepat menurut

peraturan pencegahan kebakaran, seperti larangan merokok di tempat

yang mudah timbul kebakaran dan tersedianya peralatan pemadam

kebakaran yang memadai.

h. Gizi

Pembahasan lingkungan kerja tidak dapat lepas tanpa

menyinggung tentang masalah jumlah dan nilai gizi makanan para

pegawai. Dibeberapa negara jumlah makanan pegawai tiap hari hanya
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sedikit melebihi yang diperlukan badnnya, jadi hana cukup untuk

hidup dan sama sekali kurang untuk dapat mengimbangi pengeluaran

tenaga selama menjalankan pekerjaan yang berat. Dalam keadan yang

demikian tidak dapat diharapkan bahwa pegawai akan sanggup

menghasilkan keluaran yang memerlukan energi berat, yang biasanya

dapat dihasilkan oleh pegawai yang sehat, cukup makan, lepas dari

kesulitan iklim yang harus dihadapi.

i. Penerangan/cahaya, warna, dan suara bising di tempat kerja

Pemanfaatan penerangan/cahaya dan warna ditempat kerja dengan

setepat-tepatnya dapat menunjang keselamatan dan kesehatan kerja.

Cahaya yang kuarang jelas mengakibatkan penglihatan menjadi kurang

jelas, sehingga pekerjaan akan menjadi lambat, banyak mengalami

kesalahan serta dapat menimbulkan kecelakaan dan pada akhirnya

menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu

juga dengan warna, warna dapat memantulkan sinar yang diterimanya

yang juga dapat menunjang adanya pencahayaan. Kebisingan ditempat

kerja merupakan faktor yang perlu dicegah karena dapat

mengakibatkan gangguan pada telinga, selain itu bunyi juga dapat

mengganggu ketenangan dalam bekerja, maka suara bising hendaknya

dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan

efisien sehingga kinerja dapat meningkat.
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5. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mangkunegara (2007:162) tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah

sebagai berikut:

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamtan dan kesehatan

kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-

baiknya, seefektig mungkin.

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

d. Agar adnya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi

pegawai.

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

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh

lingkungan atau kondisi kerja.

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

c. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut mangkunegara (2007:67) kinerja (prestasi kerja) adalah

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Bangun (2012:231) kinerja

(performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan

persyaratan-persyaratan pekerjaan.
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menurut Rivai (2005:14) kinerja adalah hasil atau tingkat

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dengan

demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2006:14) kinerja

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

a. Faktor individual yang terdiri dari:

1. Kemampuan dan keahlian

2. Latar belakang

3. Demografi

b. Faktor psikologis yang terdiri dari:

1. Persepsi

2. Atittude

3. Personality

4. Pembelajaran

5. Motivasi

c. Faktor organisasi yang terdiri dari:

1. Sumber daya
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2. Kepemimpinan

3. Penghargaan

4. Struktur

5. Job design

3. Pengukuran Kinerja

Menurut Dharma (2003:355) menyatakan bahwa kriteria dalam

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kualitas, yang berkaitan dengan mutu yang dihasilkan (baik

buruknya). Ukuran kualitas yang mencerminkan tingkat kepuasan

yaitu seberapa baik penyelesaian, hal ini berkaitan dengan bentuk

keluaran. Walaupun standar kualitas sulit diukur atau ditentukan tetapi

hal ini penting sebagai acuan pencapaian sasaran penyelesaian suatu

pekerjaan.

2. Kuantitas, berapa banyak yang harus dikerjakan. Merupakan

perhitungan kuantitatif yang melibatkan pengukuran pelaksanaan

kegiatan. Hal ini menyangkut soal jumlah keluaran kegiatan. Dalam

kaitannya dengan jumlah yang dihasilkan, sehingga dapat mengetahui

tinggi rendahnya prestasi kerja karyawan tersebut dibandingkan

dengan standar kuantitas yang ditetapkan oleh perusahaan.

3. Ketepatan waktu, yang berkaitan dengan sesuai tidaknya dengan waktu

yang telah direncanakan. Merupakan satu jenis khusus dari ukuran

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu

kegiatan.
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4. Penilaian Kinerja

Menurut Rivai (2005:18) penilaian kinerja merupakan kajian

sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan  secara

formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan

perusahaan. Menurut Mengginson dalam Mangkunegara (2006:10)

penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang

digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan

melakukan pekerjaanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Rivai

(2005:19) menyimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan:

a. Alat yang paling baik untuk menentukan apakah karyawan telah

memberikan hasil kerja yang memadai dan melaksanakan aktivitas

kinerja sesuai dengan standar kinerja.

b. Salah satu cara untuk penilaian kinerja dengan melakukan penilaian

mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan.

c. Alat yang baik untuk menganalisis kinerja karyawan dan membuat

rekomendasi perbaikan.

d. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja

Karyawan

Schuler, Jackson dan Werner (2011:264) menyatakan jika

perusahaan dapat melaksanakan program keselamtan dan kesehatan kerja

dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai

berikut:
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1. Meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang

hilang.

2. Meningkatnya efesiensi dan kinerja para pekerja yang lebih berkomitmen.

3. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.

4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah

karena menurunnya pengajuan klaim.

5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari

meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan.

6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra

perusahaan.

Dengan demikian keselamatan dan kesehatan kerja sangat berhubungan

erat dengan kinerja karyawan, apabila perusahaan dapat menciptakan suasana

kerja yang dapat menunjang keselamatan dan kesehatan saat bekerja, maka

karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan. Sehingga karyawan akan

mempunyai loyalitas dan gairah bekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kinerja.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pikir

yang menggambar hubungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja

karyawan, sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Kinerja Karyawan

Keterangan:

: berpengaruh secara simultan

: berpengaruh secara parsial

Dari kerangka pikir diatas menunjukan adanya hubungan konseptual

antara keselamatan kerja yang terdiri dari tata ruang kerja/layout, peraturan

ditempat kerja, adanya alat pengaman dan pencahayaan serta kesehatan kerja yang

terdiri dari faktor tersedianya pelayanan kesehatan, tersedianya air bersih, adanya

ventilasi udara dan kebersihan lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap

kinerja karyawan yang terdiri dari kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Schuler, Jackson dan Werner (2011:264) menyatakan bahwa jika perusahaan

Keselamatan Kerja (X1)
a. Tata ruang kerja/layout

(X1.1)
b. Peraturan ditempat kerja

(X1.2)
c. Adanya alat pengaman

(X1.3)
d. Pencahayaan (X1.4)

Kesehatan Kerja (X2)
a. Tersedianya pelayanan

kesehatan (X2.1)
b. Tersedianya air bersih

(X2.2)
c. Adanya Ventilasi udara

(X2.3)
d. Kebersihan lingkungan

kerja (X2.4)

Kinerja Karyawan (Y)
a. Kualitas kerja (Y1.1)
b. Kuantitas kerja (Y1.2)
c. Ketepatan waktu (Y1.3)
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dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka

perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut::

1. Meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja

yang hilang.

2. Meningkatnya efesiensi dan kinerja para pekerja yang lebih

berkomitmen.

3. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.

4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih

rendah karena menurunnya pengajuan klaim.

5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari

meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan.

6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra

perusahaan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap

rumusan masalah penelitian. Dimana hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan.

2. Keselamatan kerja lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.


