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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

A. Penelitian Terdahulu  

Dari penelitian Lestari dan Erlin (2007) dengan judul ―Hubungan 

Keselamatan dan Kesehatan (K3) dengan Kinerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian 

Pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, Bogor), menyatakan hubungan antara 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan kinerja karyawan adalah positif, 

sangat nyata dan berkorelasi kuat. Semua faktor keselamatan dan kesehatan kerja 

memiliki hubungan yang positif, sangat nyata, dan berkorelasi kuat dengan kinerja 

karyawan. Pengawasan dan disiplin memiliki nilai korelasi tertinggi menunjukkan 

bahwa faktor ini memiliki hubungan yang paling kuat dengan kinerja karyawan 

dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Kemudian diikuti oleh peningkatan 

kesadaran K3, kontrol lingkungan kerja, pelatihan keselamatan, dan publikasi 

keselamatan kerja memiliki nilai korelasi terendah.  

Dari penelitian Novi (2008) dengan judul ―Pengaruh Penerapan Manajemen  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Motivasi Pada Perusahaan Garmen di Kawasan Industri Rancaekek‖, 

menyimpulkan bahwa SMK3 memiliki pengaruh positif dan signifikan baik 

terhadap motivasi maupun terhadap kinerja, namun salah satu elemen SMK3 yaitu 

analisis tempat kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi.  

Novi menyarankan perlunya kajian teoritis maupun empiris yang lebih 

komprehensif dalam mengembangkan model analisis SMK3 bagi peneliti  
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selanjutnya.  

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah 

variabel bebas yaitu keselamatan dan kesehatan, sedangkan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada variabel terikat yaitu pada peneliti terdahulu 

semangat kerja dan Produktifitas sedangkan penelitian sekarang Kinerja kemudian 

terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di perusahaan jasa konstruksi yg 

mengkonsumsi tenaga kerja manusia yang cukup besar di tiap-tiap pelaksanaan 

proyeknya. Penulis disini sebagai peneliti tentang pengaruh program kesehatan 

dan keselamatan kerja terhadap Kinerja karyawan di PT. TPAI Study pada Proyek  

Pembangunan Dermaga.  

Tabel 3  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian  

  

Peneliti  Variabel  Alat Analisis  Lokasi  

Sri Ayu Ningsih 

(2004)  

Variabel bebas:  

Keselamatan dan 
Kesehatan  
Varaibel terikat:  

Semangat kerja  

Regresi Linear, 

Uji F dan Uji t  

PT. Hero  

Swalayan  

Cabang Sarinah  

Plaza Malang  

Lestari 

 dan  

Erlin   

(2007)  

Variabel bebas:  

Keselamatan dan 
Kesehatan  
Variabel terikat:  

Produktivitas  

Regresi Linear  

Berganda, Uji  

F dan Uji t  

PTPN VIII  

Gunung Mas  

Bogor  

Novi 

(2008)  

Variabel bebas:  

Keselamatan dan 
Kesehatan  

Variabel terikat:  

Motivasi dan Kinerja  

Regresi Linear  

Berganda, Uji  

F dan Uji t  

Perusahaan  

Garmen di  

Rancaekek  

Sumber: Data Penelitian Tahun 2004 – 2008  
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B. Landasan Teori  

1. Keselamatan Kerja  

Menurut Suma‘mur (1989:1), keselamatan kerja adalah keselamatan yang 

berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, 

landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. 

Keselamatan kerja berada dalam segala tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, 

permukaan air di dalam air maupun di udara. Salah satu aspek penting sasaran 

keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya adalah penerapan teknologi, 

terutama teknologi tinggi dan mutakhir. Keselamatan kerja adalah tugas semua 

orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh, dan untuk setiap tenaga 

kerja serta orang lainnya, dan masyarakat pada umumnya.  

Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak 

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produksi. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di 

tempat kerja dan memelihara sumber produksi dan dipergunakan secara aman dan 

efisien. Keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacad, 

dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik 

adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi 

sebab hambatan-hambatan langsung juga merupakan kerugian-kerugian secara 

tidak langsung yakni kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses 

produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja, dan lain-lain. 

Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja, baik langsung atau tidak langsung 

cukup bahkan kadang-kadang sangat atau terlampau besar.  
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Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman 

disekitarnya dan  pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta 

pelaksanaan pekerjaannya. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan kerja adalah satu 

segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, bahaya yang 

dapat timbul dari mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan 

tempat kerja, lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakteristik fisik dan mental 

dari pekerjanya harus dikendalikan.  

Menurut Suma‘mur (1989:3) 85% dari sebab-sebab kecelakaan adalah faktor 

manusia. Maka dari itu, usaha-usaha keselamatan selain ditujukan kepada teknik 

mekanik juga harus memperhatikan secara khusus aspek manusiawi. Dalam 

hubungan ini, pendidikan dan penggairahan keselamatan kerja kepada tenaga kerja 

merupakan sarana penting. Sekalipun upaya-upaya pencegahan telah maksimal, 

kecelakaan masih mungkin terjadi, dan dalam hal inilah, adalah besar peranan 

kompensasi kecelakaan sebagai suatu segi jaminan sosial bagi meringankan beban 

penderita.   

Beberapa aspek industri yang harus diperhatikan dari aspek keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah: (Bennett dan Rumondang, 1991, 86)  

a. Penerangan yang cukup  

Penerangan harus memperhatikan tidak timbulnya kesilauan (glare), 

pantulan dari permukaan yang berkilat, dan peningkatan suhu ruangan.  

b. Pengendalian kebisingan dan getaran  
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Kebisingan di atas batas normal (85 db) perlu disisihkan dari tempattempat 

kerja guna mencegah kemerosotan syaraf karyawan, mengurangi keletihan 

mental, dan meningkatkan moral kerja. Pengendalian atas kebisingan dan 

getaran yang timbul adalah:  

1) Bagian-bagian bergerak dari seluruh mesin, perlengkapan dan 

peralatan harus dilumasi dengan pelumas.  

2) Cegah penggunaan mesin-mesin yang menimbulkan kebisingan di atas 

95 db.  

3) Pergunakan peredam getaran seperti tegel akustik, karet, dan 

barangbarang lain yang sejenis.  

4) Sumber-sumber getaran harus diisolasi.  

5) Permukaan tembok dan langit-langit sedapat mungkin dilapis dengan 

tegel akustik.  

6) Lengkapi karyawan yang bekerja ditempat kebisingan dengan  

pelindung telinga.  

c. Pengendalian suhu  

Suhu yang ekstrim seperti dingin dan panas sangat mempengaruhi 

produktivitas dan kesehatan para karyawan. Setiap mesin menimbulkan 

panas. Debu, kelembaban udara, dan pencemar udara serta tubuh manusia 

sendiri adalah sumber ketidaknyamanan di lingkungan kerja disamping 

panasnya udara. Sinar matahari yang masuk ke ruang kerja dapat 
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meningkatkan suhu yang ada. Oleh sebab itu, perlu kiranya diadakan alat 

pengendalian suhu, debu, dan bau disetiap tempat kerja.  

  

  

d. Sarana  

Sarana industri terpenting adalah air. Sistem air industri harus mencakup 

sumber air bersih untuk minum, sumber air biasa untuk alat-alat 

pendingin, toilet, dan kebersihan, dan sumber air untuk penanggulangan 

kebakaran. Kemudahan lain yang perlu diadakan adalah tempat istirahat, 

musolla, kantin, dan klinik PPPK.  

  

2. Kesehatan Kerja  

Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk 

menikmati hidup, baik dirumah maupun ditempat kerja. Tanpa kesehatan kita 

tidak dapat melakukan aktivitas yang produktif dalam suatu organisasi. Fakta ini 

dinyatakan oleh Health and Safety Executive (HSE) atau pelaksana keselamatan 

dan kesehatan kerja sebagai ‗Good Health is Good Business‘ (kesehatan yang 

baik menunjang bisnis yang baik). (Ridley, 2008).  

Menurut (Mangkunegara, 2000:161), program kesehatan kerja menunjukkan 

pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor 

dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, 

lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik.  
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Menurut (Bennet dan Rumondang, 1991:139), penyakit akibat kerja atau yang 

lebih dikenal sebagai man made diseases, dapat timbul setelah seorang karyawan 

yang tadinya terbukti sehat memulai pekerjaannya. Memang tidak seluruh 

pekerjaan menimbulkan penyakit, yang jelas adalah ada pekerjaan yang 

menyebabkan beberapa macam penyakit, dan ada pula yang mencetuskannya. 

Baik penyebab maupun pencetus dapat dicegah sedini mungkin. Pencegahan dapat 

dimulai dengan pengendalian secermat mungkin pengganggu kerja dan kesehatan. 

Gangguan ini terdiri dari:  

a. Beban kerja (ringan/sedang/berat atau fisik/mental/sosial)  

b. Beban tambahan oleh faktor-faktor lingkungan kerja seperti faktor fisik, 

kimia, biologis, dan psikologis.  

c. Kapasitas kerja, atau kualitas karyawan itu sendiri yang mencangkup 

kemahiran, umur, daya tahan tubuh, jenis kelamin, gizi, ukuran tubuh, dan 

motivasi kerja.  

Keadaan lingkungan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sehat dan berbahaya:  

a. Suhu dan kelembaban udara.  

b. Kebersihan udara.  

c. Penerangan dan kuat cahaya.  

d. Kekuatan bunyi.  

e. Cara kerja dan proses kerja.  

f. Udara, gas-gas yang bertekanan.  

g. Keadaan mesin, perlengkapan dan peralatan kerja bahan-bahan.  
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h. Keadaan lingkungan setempat  

Menurut  (Ranupandojo dan Husnan, 2002:263), program kesehatan fisik yang 

dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari salah satu atau keseluruhan 

elemenelemen berikut ini :  

a. Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima  

bekerja.  

b. Pemeriksaan keseluruhan para karyawan kunci (key personal) secara 

periodik.  

c. Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara 

periodik.  

d. Tersedianya peralatan dan staf media yang cukup.  

e. Pemberian perhatian yang sistematis yang preventif masalah ketegangan.  

f. Pemeriksaan sistematis dan periodik terhadap persyaratan-persyaratan 

sanitasi yang baik.  

Kondisi atau material yang memungkinkan reaksi yang berdampak terhadap 

kondisi kesehatan karyawan menurut Ridley (2008):  

Kondisi/material  Reaksi tubuh  

Debu     jika terhirup, mempengaruhi paru-paru   

sehingga menyebabkan pneumokoniosis (radang 

paru-paru). Debu-debu tertentu menimbulkan 

penyakit khusus:  
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1) asbes: asbestosis   

2) silika: silikosis   

3) debu batubara: pneumokoniosis.  

Racun     racun yang telah dicerna:  

1) dapat mempengaruhi organ tubuh mana saja  

2) tubuh menyerap sejumlah racun dengan sangat 

cepat, sisanya melewati tubuh dan akhirnya di 

evakuasi.  

3) Tidak perlu dimuntahkan dengan cara dipancing 

karena dapat menyebabkan kerusakan yang  

lebih besar ketimbang racun itu sendiri.  

Zat pelarut    masuk ke tubuh melalui:  

1) asupan cairan.  

2) hirupan asap.  

3) penyerapan melalui kulit. dapat menimbulkan:  

1) efek narkotika (bius) pada sistem saraf  

2) efek racun pada organ-organ seperti hati, ginjal, 

atau sumsum tulang  

3) efek iritasi melalui penghancuran lemak kulit  
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Gas   

karena sifat beracun dari gas atau asap yang terhirup, 

misalnya khlorin, karbonmonoksida, hidrogen 

sulfida, dan sebagainya.  

Pemekaan   

pekerja dapat menjadi peka terhadap zat-zat seperti 

isosianat, debu kayu dan fluor, jamur dari jerami 

busuk, uap solder, dan sebagainya  

   setelah pemekaan, eksposur ke konsentrasi yang  

sangat kecilpun dapat menyebabkan reaksi  

  dapat sangat mempengaruhi prospek pekerjaan 

dimasa datang khususnya pada penggunaan  

substansi tertentunya  

Alat kerja yang  menyebabkan luka-luka di tangan dan lengan  

bergetar  (dikenal secara umum sebagai ‗sindrom getaran 

tangan-lengan‘ (‗hand-arm vibration syndrome‘— 

HAVS)  

  

dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di 

tangan, diawali dengan kondisi yang dikenal sebagai 

vibration white finger dimana jari-jari memucat dan 

mengalami mati rasa  

  
operator-operator yang mengalami kondisi ini 

sebaiknya dipindahkan ke jenis pekerjaan lain.  

Kebisingan  
pengaruh utama adalah kehilangan pendengaran 

akibat imbas bising (noise induced hearing lost)  
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kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan 

kepenatan (fatigue) dan disorientasi  

Panas dan lembab  bekerja pada temperatur dan tingkat kelembaban  

yang tinggi dapat menyebabkan: 1) 

kejang/kram  

2) stroke panas (heat stroke)  

3) kelelahan  

tidak ada standar untuk diberlakukan, namun 

pengaruh dingin dari hembusan udara dapat 

membantu.  

Tekanan/stres  reaksi psikologis terhadap faktor-faktor yang berada  

diluar kendali manusia, seperti:  

1) tuntutan pekerjaan berada di atas atau di bawah 

kemampuan.  

2) lingkungan kerja.  

3) hubungan  dengan  sesama  pekerja 

 atau  

organisasi.  

3. Kecelakaan Kerja  

Menurut Suma‘mur (1989:4), kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubung 

dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, 

bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu 

melaksanakan pekerjaan. Bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan 
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pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Bahaya teersebut disebut 

potensial, jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan kecelakaan. Jika 

kecelakaan telah terjadi, maka bahaya tersebut sebagai bahaya nyata. Maka dalam 

hal ini, terdapat dua permasalahan penting, yaitu:  

a. kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan, atau  

b. kecelakaan terjaadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.  

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam tahun 1962 merumuskan 

kecelakaan akibat kerja seperti yang dikutip dalam Silalahi (1995:133) yang 

digolongkan sebagai berikut:  

a. Penggolongan kerja menurut tipe kecelakaan:  

1) Terjatuh  

2) Terhantam benda jatuh  

3) Tersentuh atau terpukul benda yang tidak bergerak  

4) Terjepit diantara dua benda  

b. Penggolongan kecelakaan menurut penyebab  

1) Mesin  

2) Alat pengangkut dan sarana angkutan  

3) Material, bahan-bahan dan radiasi  

4) Lingkungan kerja  

c. Penggolongan menurut sifat luka  

1) Patah tulang  

2) Terkilir  

3) Gegar otak dan luka dalam  
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4) Amputasi  

5) Memar dan remuk  

d. Penggolongan menurut letak luka di tubuh  

1) Kepala  

2) Leher  

3) Badan  

4) Tangan dan Tungkai  

Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Occupational  

Safety and Healty Act adalah manusia dalam hal ini adalah karyawan perusahaan.  

Tujuan keselamatan kerja menurut Suma‘mur (2001:31) adalah:  

a. Mencegah terjadinya kecelakaan  

b. Pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja  

c. Peningkatan produktivitas kerja atas dasar tingkat keamanan kerja yang 

tinggi  

d. Pemeliharaan tempat kerja yang bersih, sehat, aman dan nyaman  

e. Pencegahan atau penekanan menjadi sekecil-kecilnya cacat akibat 

pekerjaan.  

  

Sedangkan menurut Budiono (2000:232) adalah:  

a. Melindungi karyawan dari resiko kecelakaan pada saat ia melakukan 

pekerjaan.  
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b. Menjaga supaya orang-orang yang berada disekitar tempat kerja 

terjamin keselamatannya.  

c. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara 

aman dan berdayaguna.  

Dalam memberikan keselamatan kerja kepada karyawannya sebuah 

perusahaan hendaknya memperhatikan:  

a. Ruang kerja yang memadai, bersih, tenang dan tidak pengap.  

b. Setiap ruang gerak harus aman, lapang dan tidak licin.  

c. Pemindahan material sesedikit mungkin.  

d. Letak mesin dan peralatan harus rapi dan baik.  

e. Setiap kegiatan perawatan dan perbaikan harus selamat.  

f. Fasilitas alat pemadam kebakaran yang memadai.  

g. Setiap  kegiatan  yang  berbahaya  dan  rawan  harus 

 terisolir pelaksanaannya.  

h. Setiap peralatan dan mesin-mesin sudah dilengkapi dengan alat 

pencegahan kecelakaan.  

Tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja di atas dapat diperinci 

lagi yaitu: sebagai upaya untuk melindungi karyawan serta pemberantasan dan 

pencegahan penyakit akibat kerja.  
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4. Pengertian Kinerja  

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. 

Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot 

sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan 

buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda 

peringatan adanya kinerja yang merosot.  

  

  

  

 Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67)  

―Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya‖. Kemudian menurut Ambar Teguh 

Sulistiyani (2003 : 223) ―Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya‖.  

Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan ―kinerja (prestasi kerja) adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu‖.  

    Menurut John Whitmore (1997 : 104) ―Kinerja adalah pelaksanaan fungsi- 
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fungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, 

suatu pameran umum ketrampikan‖. Menurut Barry Cushway (2002 : 1998)  

―Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan 

target yang telah ditentukan‖.  

    Menurut Veizal Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah : ― 

merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan‖. 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjamahaan Jimmy Sadeli dan  

Bayu Prawira (2001 : 78), ―menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa 

yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan‖. Menurut John Witmore dalam  

Coaching for Perfomance (1997 : 104) ―kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 

yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran 

umum keterampilan‖.  

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan 

kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta 

mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink 

(1993 : 76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja 

yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi 

pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi. 

[sunting] Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.  
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Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001 : 82) faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 1.Kemampuan mereka, 

2.Motivasi, 3.Dukungan yang diterima, 4.Keberadaan pekerjaan yang mereka 

lakukan, dan 5.Hubungan mereka dengan organisasi. Berdasarkaan pengertian di 

atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas 

dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas 

tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh 

dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. menurut Mangkunegara 

(2000) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain : a. Faktor 

kemampuan Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu 

pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya. b.  

Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

potensi kerja secara maksimal. David C. Mc Cleland (1997) seperti dikutip  

Mangkunegara (2001 : 68), berpendapat bahwa ―Ada hubungan yang positif 

antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja‖. Motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu 

mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Selanjutnya Mc. 

Clelland, mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang yang memiliki motif yang 

tinggi yaitu : 1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi 2) Berani mengambil risiko 

3) Memiliki tujuan yang realistis 4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan 
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berjuang untuk merealisasi tujuan. 5) Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit 

dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan 6) Mencari kesempatan untuk 

merealisasikan rencana yang telah diprogamkan Menurut Gibson (1987) ada 3 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja : 1)Faktor individu : kemampuan, 

ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang. 2)Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, 

motivasi dan kepuasan kerja 3)Faktor organisasi : struktur organisasi, desain 

pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system)  

  

  

  

5. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang 

ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.  

  

Menurut Bernardin dan Russel ( 1993 : 379 ) ― A way of measuring the 

contribution of individuals to their organization ―. Penilaian kinerja adalah cara 

mengukur konstribusi individu ( karyawan) kepada organisasi tempat mereka 

bekerja. Menurut Cascio ( 1992 : 267 ) ―penilaian kinerja adalah sebuah 
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gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang 

terkait dari seseorang atau suatu kelompok‖. Menurut Bambang Wahyudi ( 2002 : 

101 ) ―penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik 

dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk 

potensi pengembangannya‖. Menurut Henry Simamora ( 338 : 2004 ) ― penilaian 

kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu karyawan‖.  

  

6. Tujuan Penilaian Kinerja  

Menurut Syafarudin Alwi ( 2001 : 187 ) secara teoritis tujuan penilaian 

dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang 

bersifat efaluation harus menyelesaikan : 1.Hasil penilaian digunakan sebagai 

dasar pemberian kompensasi 2.Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision 

3.Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi. 

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : 1.Prestasi riil 

yang dicapai individu 2.Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat 

kinerja 3.Prestasi- pestasi yang dikembangkan.  

[sunting] Manfaat Penilaian Kinerja  

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi 

perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi 

organisasi adalah : 1.Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 2.Perbaikan kinerja 

3.Kebutuhan latihan dan pengembangan 4.Pengambilan keputusan dalam hal 

penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga 
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kerja. 5.Untuk kepentingan penelitian pegawai 6.Membantu diaknosis terhadap 

kesalahan desain pegawai.  

  

7. Hubungan Antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja.  

Menurut Suma‘mur (1989:4), keselamatan kerja erat kaitannya dengan kinerja 

dan peningkatan produksi. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan 

produksi dan kineraja atas dasar:  

a. Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan 

yang menjadi sebab sakit, cacat, dan kematian dapat dikurangi atau 

ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat 

dihindari.  

b. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan 

penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan 

berhubungan dengan tingkat produksi dan kinerja yang tinggi.  

c. Pada berbagai hal, tingkat keselamatan yang tinggi menciptakan 

kondisi-kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, 

sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisiensi 

yang tinggi pula.  

d. Praktek keselamatan tidak bisa dipisah-pisahkan dari keterampilan, 

keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur-unsur esensial bagi 

kelangsungan proses produksi.  
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e. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan 

partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan 

ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi hubungan buruh dan 

pengusaha yang merupakan landasan kuat bagi terciptanya kelancaran 

produksi.  

Dalam penelitian Lestari dan Erlin (2007) dijelaskan hubungan antara 

keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas adalah positif, berpengaruh 

signifikan dan berkorelasi kuat dengan produktivitas karyawan. Semakin tinggi 

jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maka semakin tinggi juga 

produktivitas, dan sebaliknya semakin rendah jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan maka semakin rendah juga produktivitasnya.  

  

  

C. Kerangka Pikir  

Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini yang menggambarkan 

keterkaitan hubungan antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan Kinerja  

Karyawan, dapat dilihat sebagai berikut:  
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Gambar I  

dalam melakukan pembahasan. Menurut Suma‘mur (1989:4), keselamatan kerja 

erat kaitannya dengan kinerja dan peningkatan produksi. Keselamatan kerja dapat 

membantu peningkatan produksi dan kinerja. Jadi diindikasikan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. TPAI. Keselamatan dan kesehatan kerja yang diukur dari kebersihan 

lingkungan, tingkat kebisingan dan getaran, sarana (air, alat pendingin, toilet), 

keadaan tempat lingkungan kerja, pakaian kerja, peralatan perlindungan diri dan 

penerangan kemungkinan besar secara positif mempengaruhi kinerja karyawan.  

  

Hubungan  Keselamatan dan Kesehatan   Kerja dengan  Kinerja Karyawan   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kerangka pikir ini dimaksudkan untu k mengetahui konsep pemikiran p en e liti  

Kesehatan Kerja   

-   Kebersihan l ingkungan   

-   Ti n gkat keb isingan dan  

getaran   

-   Sarana (air, alat  

pendingin, toilet)   

  

Keselamatan Kerja   

-   Keadaan tata  letak  

peralatan   kerja (lay - out)   

-   Paka ian kerja   

-   Peralatan perlindungan  

diri   

-   Penerangan   
Kinerja   

-   Kualitas   

-   Kuantitas   

-   Waktu   

-   Absensi   
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D. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasar pada pokok masalah yang telah dirumuskan maka dalam penelitian ini 

hipotesis yang diajukan adalah:  

a. Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan.  

b. Keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap  

Kinerja Karyawan.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


