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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu, ada dua penelitian yang meneliti 

tentang analisis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan, seperti yang dilakukan oleh Fatmawati (2004). 

Fatmawati mealkukan penelitian dengan judul “ Pengaruh keselamatan dan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Cahaya Surya Tunas tapioka 

wonogiri. Hasil uji F sebesar 24,120 menunjukan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja serta lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan sebesar, hasil uji t sebesar 4,260 menunjukan 

bahwa kesalamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan sebesar 4,98 

menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan koefisien determinan sebesar 0,556 menunjukan 

bahwa variabel bebas (keselamatan dan kesehatan kerja) dapat menjelaskan 

56,6% terhadap variabel terikat (kinerja karyawan). 

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Khaeruramhan 

(2007) meneliti judul “analisis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Sinar Sosro Cabang Gresik”. Hasil uji F 

menunjukan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap inerja karyawan sebesar 19,642 koefisien determinasi (R 

square) sebesar 0,40 menunjukan bahwa variabel bebas (keselamatan dan 
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kesehatan kerja) dapat menjelaskan 40% terhadap variabel terikat (kinerja 

karyawan). 

B. Landasan Teori 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut (Mondy dan Noe, 2005:360) adalah perlindungan 

karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait 

dengan pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari 

lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran 

listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, 

penglihatan dan pendengaran. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari 

kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam 

lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, 

lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik.  

Menurut (Mangkunegara, 2002:163) keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan 

kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada 

khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk 

menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan (Mathis dan Jackson, 

2002:245) menyatakan bahwa Keselamatan adalah merujuk pada 

perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang 

terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum 

fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. 
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Sedangkan pendapat Leon C Meggison (2000:161) bahwa istilah 

keselamatan mencakup kedua istilah yaitu resiko keseamatan dan resiko 

kesehatan. Dalam kepegawaian, kedua istilah tersebut dibedakan, yaitu 

Keselamatan kerja menunjukan kondisi yang aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan 

merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan 

kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah 

tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Semua itu 

sering dihubungan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik 

dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan 

latihan. 

Pengertian di atas hampir sama dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2002), bahwa  secara umum 

keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang 

berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses 

pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja serta cara 

melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset 

perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. 

Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), 

perawatan mesin dan pengaturan jam kerja yang manusiawi. 
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2. Syarat Keselamatan Kerja   

 Pada dasarnya syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut 

pada Pasal 3 (1) UU Keselamatan kerja yang di kutip oleh Tarkawa (2008) 

dimaksud untuk :  

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 

c. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu 

kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan.  

d. Memberi pertolongan pada kecelakaan.  

e. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja. 

f. pencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, 

kelembahan, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara cuaca, sinar 

radiasi, kebisingan dan getaran. 

g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja  

i. baik, fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan,  

ii. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai Menyelenggarakan 

suhu kan kelembahan udara yang baik.  

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang 

juga disebut Sistem Manejemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen 

organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, penerapan 

pencapaian, pengkajian, pemeliharaan kebijakan keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan 
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kegiatan kerja guna terciptanya suasana kerja yang aman. 

(PER.05/MEN/1996:2) 

Sasaran Sistem Manajemen K3 adalah terciptanya Sistem 

Manajemen K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga 

dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan 

terciptanya tempat kerja yang aman,efisien, dan produktif. Karena Sistem 

Manajemen K3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau 

dunia internasional saja tetapi juga tanggungjawab pengusaha untuk 

menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Tujuan dari 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini antara 

lain: 

a) Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai manusia. 

b) Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. 

c) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi 

globalisasi. 

d) Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. 

e) Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. 

Selain itu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita, selain 

manfaat secara langsung juga terdapat manfaat secara tidak 

langsung.Adapun manfaat secara langsungnya meliputi : 
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a) Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. 

b) Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. 

c) Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga 

kerja merasa aman dalam bekerja 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga 

memiliki banyak manfaat secara tidak langsung diantaranya : 

a) Meningkatkan image market terhadap perusahaan. 

b) Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan 

perusahaan. 

c) Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga 

membuat umur alat semakin lama. 

4. Alasan Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Sunyoto (2012:242) ada tiga alasan pentingnya 

keselamatan dan kesehatan kerja: 

a. Berdasarkan Perikemanusiaan 

Pertama-tama para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan atas 

dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan 

demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit, dan 

pekerja yang menderita luka serta keluarganya sering diberi 

penjelasan mengenai akibat kecelakaan. 

b. Berdasarkan undang-undang 

Karena pada saat ini di Amerika terdapat undang-undang federal, 

undang-undang negara bagian dan undang-undang kota praja tentang 
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keselamatan dan kesehatan kerja dan bagi mereka yang melanggar 

dijatuhkan denda. 

c. Ekonomis 

Yaitu agar perusahaan menjadi sadar akan keselamatan kerja karena 

biaya kecelakaan dapat berjumlah sangat besar bagi perusahaan. 

5. Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Departemen tenaga kerja republik indonesia mengharapkan bahwa 

upaya pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu 

koordinasi dari berbagai aktivitas, pengawasan yang terarah yang 

didasarkan atas sikap, pengetahuan, dan kemampuan. Beberapa ahli telah 

mengembangkan teori pencegahan kecelakaan dikenal 5 tahapan atau 

pendekatan pokok menurut Sunyoto (2012:242): 

a) Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja 

Pada era industrialisasi dengan kompleksitas permasalahan dan 

penerapan prinsip manajemen modern, masalah usaha pencegahan 

kecelakaan tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang atau secara 

pribadi, namun memerlukan banyak orang, berbagai jenjang dalam 

organisasi yang memadai. 

b) Menemukan fakta dan masalah dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan 

melalui survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review of record. 

c) Analisis Tahap ini terjadi proses bagaimana fakta atau masalah 

ditemukan dapat dicari solusinya. Fase ini, analisis harus dapat 

dikenali berbagai hal antara lain: sebab utama masalah tersebut, 
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tingkat kekerapannya, loksi, kaitannya dengan manusia maupun 

kondisi. Analisis ini bisa saja menghasilkan satu atau lebih alternatif 

pemecahan. 

d) Pemilihan atau penetapan alternatif (pemecahan) Dari berbagai 

alternatif pemecahan perlu diadakan seleksi untuk ditetapkan satu 

yang benar-benar efektif dan efisiensi serta dipertanggungjawabkan. 

e) Pelaksana Jika sudah dipilih alternatif pemecahan maka harus diikuti 

dengan tindakan dari keputusan penetapan tersebut. Dalam proses 

pelaksanaan dibuthkan adanya kegiatan pengawasan agar tidak terjadi 

penyimpangan. 

6. Kecelakaan Kerja 

Lalu Husni (2006:142) menyatakan bahwa Keselamatan Kerja 

bertalian dengan Kecelakaan Kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di 

tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan 

industri ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak 

diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah 

diatur dari suatu aktivitas. Lalu Husni secara lebih jauh mengklasifikasikan 

faktor penyebab kecelakaan kerja menjadi empat, yaitu: 

a) Faktor manusia, diantaranya kurangnya keterampilan atau 

pengetahuanntentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja. 

b) Faktor material atau peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya 

dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga 

menyebabkan kecelakaan kerja. 
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c) Faktor sumber bahaya, meliputi: 

1) Perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja 

yang teledor serta tidak memakai alat pelindung diri. 

2) Kondisi/keadaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak 

aman serta pekerjaan yang membahayakan. 

d) Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya 

cahaya,ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar dan suasana yang 

sumpek.Selain ada sebabnya, maka suatu kejadian juga akan 

membawa akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Kerugian yang bersifat ekonomis, yaitu 

2. Kerusakan/ kehancuran mesin, peralatan, bahan dan 

bangunan. 

3. Biaya pengobatan dan perawatan korban. 

4.  Tunjangan kecelakaan. 

5. Hilangnya waktu kerja. 

6.  Menurunnya jumlah maupun mutu produksi. 

f). Kerugian yang bersifat non ekonomi 

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang 

bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cidera berat, maupun 

luka ringan. 

7. Kinerja karyawan 
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Menurut Mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Pendapat dari ahli yang 

lain, Bernandin dan Russell yang dikutip oleh (Gomes, 2003:135), 

kinerja adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan 

tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu. Maka kesimpulan 

dari pengertian diatas adalah kinerja merupakan prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang karyawan. 

Menurut (Mathis dan Jackson, 2000:78) Kinerja mengacu pada 

prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang 

ditetapkan perusahan. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi 

batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Kinerja mempengaruhi seberapa banyak karyawan 

memberikan kontribusi kepada organisasi, antaralain yaitu kualitas 

keluaran, kuantitas keluaran, jangka waktu keluaran, dan kehadiran di 

tempat kerja.  

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan  

 Menurut Mangkunegara (2004:134) menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) 

dan  faktor motivasi (motivation).  

a) Faktor Kemampuan  



11 

 

   Secara psikologi kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

potensi(IQ) dan kemampuan realita (knowlage/skill). Artinya 

pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan keterampilan dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the 

rightman in the place, the right man on tha right job).  

b) Faktor Motivasi  

 Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi 

mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai 

prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seseorang pegawai 

harus sikap mental yang siap secara psikologis (siap secara mental, 

fisik, tujuan, dan situasi).  

9.  Tujuan Penilaian Kinerja  

Menurut Rivai (2004:312), tujuan penilaian kinerja karyawan pada 

dasarnya meliputi : 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini.  

b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan 

gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang.  
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c. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 

d. Meningkatkan motivasi kerja.  

e. Meningkatkan etos kerja.  

f. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui 

diskusi tentang kemajuan kerja mereka.  

g. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk 

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karier 

selanjutnya.  

h. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektivitas.  

i. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karier 

dan keputusan perencanaan sukses.  

j. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai 

untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh.  

10. Hubungan antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

kinerja karyawan  

Keselamatan kerja adalah keadaan dimana tenaga kerja merasa 

aman dan nyaman, dengan perlakuan yang didapat dari lingkungan dan 

berpengaruh pada kualitas bekerja. Perasaan nyaman mulai dari dalam diri 

tenaga kerja, apakah dia nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, 

perlatan yang dipergunakan, tata letak ruang kerja dan beban kerja yang 

didapat saat bekerja. Menurut Dharma (2002:164) ukuran-ukuran kinerja 

bagi seorang manajer pabrik dapat dilihat dari beberapa item, salah 

satunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau seberapa 
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besar kecelakaan yang dilakukan oleh para karyawan. Dapat disimpulkan 

bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

bekerja dan memiliki pengaruh pada kinerja karyawan. 

Perhatian terhadap keselamatan kerja pada mulanya lebih 

menekankan pada perlindungan pekerja dari kerugian atau luka yang 

disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja. Kemudian seiring dengan 

kemajuan industri, perusahaan mulai memperhatikan keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan dalam arti luas yaitu terbebasnya pekerja dari 

kesakitan fisik maupun psikis. Karyawan tidak hanya memerlukan 

pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan, tapi karyawan juga perlu 

mendapatkan jaminan K3. Jaminan itu berguna apabila dalam suatu 

kondisi karyawan terjadi kecelakaan, sakit atau sesuatu yang dapat 

membahayakan jiwa karyawan. Disini perusahaan biasanya bekerjasama 

dengan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Dalam jaminan K3 

tersebut karyawan akan lebih merasa tenang apabila sesuatu keadaan yang 

tidak diinginkan terjadi. Segala bentuk uoaya perusahaan terkait secara 

langsung dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh karyawan 

dalam hal ini upaya memaksimalkan kinerja karyawan. 

Peningkatan kinerja karyawan banyak merupakan hasil dari 

perencanaan yang tepat dari investasi yang bijaksana, teknologi baru, 

teknik yang lebih baik dan dari efisiensi yang tinggi. Produktivitas sangat 

tergantung pada kesadaran dari tiap-tiap karyawan dan peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada perilaku pada suatu lingkungan kerja yang ada. 
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Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan wajib 

untuk menjaga keberadaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan 

dan mengefisienkan sumber daya manusia yang telah dimilikinya, dimana 

salah satu kebijakan yaitu dengan memberikan keselamatan dan kesehatan 

kerja para karyawan (Sinungan, 2000:24) 

11. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dibuat sebagai dasar pelaksanaan penelitian, dimana 

dalam penelitian ini salah satunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan yang diterapkan, atau seberapa besar kecelakaan yang dilakukan 

oleh para karyawan. Pembuatan kerangka pikir yang dipakai dalam penelitian 

ini diambil dari teori buku Handoko (2000:191-192) dia menyatakan tingkat 

keselamatan kerja dapat diukur dri kondisi kerja yang aman, pendidikan dan 

pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sedangkan kesehatan kerja dapat 

dilihat dari lingkungan yang sehat serta pelayan kebutuhan karyawan apabila 

terjadi kecelakaan. Sedangkan pada kinerja menggunakan teori Mathis dan 

Jackson 2000:78) Kinerja mempengaruhi seberapa banyak karyawan 

memberikan kontribusi kepada organisasi, antaralain yaitu kualitas keluaran, 

kuantitas keluaran, jangka waktu keluaran, dan kehadiran di tempat kerja. 

Sehingga kerangka pikir dibuat sebagai berikut:                                          
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Gambar 2.1 

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Kinerja 
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12. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Keselamatan dan 

kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Gorip Nanda 

Guna 
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