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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam penulisan peneliti saat ini, penulis mengambil beberapa contoh dari 

penelitian yang terkait sebelumnya, penelitian yang berhubungan dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja, disiplin dan kinerja oleh sebab itu peneliti 

mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan, sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul penelitian 
Alat 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Dwiky 

Syahputera 

(2015) 

Pengaruh 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 
(K3), lingkungan 

kerja dan 

kedisiplinan 
terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Wijaya Karya Tbk 
Pekanbaru 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

1. K3 berpengaruh 

secara positif terhadap 

kinerja 
2. Lingkungan 

berpengaruh secara 

positif terhadap 
kinerja 

3. Disiplin berpengaruh 

secara positif terhadap 
kinerja 

4. Ke tiga variabel 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 
kinerja 

2 Abdul 

Alamin 
(2012) 

Pengaru kesehatan 

keselamatan kerja 
(k3) dan Disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

Analisis 

regresi linier 
berganda 

1. K3 berpengaruh 

secara positif terhadap 
kinerja 

2. Disiplin berpengaruh 

secara positif  
terhadap kinerja 

3. K3 dan disiplin 

berpengarus secara  
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No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul penelitian 
Alat 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

  bagian produksi 

pada PT. Riau 

crumb rubber 
factory pekanbaru 

 simultan terhadap 

kinerja karyawan. 

3 Putri 

Ismariana 
(2015) 

Pengaruh budaya 

kerja, disiplin kerja, 
dan K3  terhadap 

kinerja karyawan 

tetap bagian 

produksi unit 
spining 2 pada PT. 

APAC INTI 

CORPORA 

Analisis 

regresi linier 
berganda 

1. Budaya kerja (X1) 

berpengaruh positif 
terhadap kinerja 

karyawan 

2. Disiplin karyawan 
berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. K3 berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan hasil penelitian terdahulu, posisi 

peneliti saat ini membandingkan penelitian tedahulu dengan peneliti saat ini, 

telah ditemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilakukan saat ini, sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

Penelian Terdahulu 

1 Dwiky 
Syahputera 

(2015) 

Pengaruh 
keselamatan dan 

kesehatan kerja 

(K3), lingkungan 
kerja dan disiplin 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 
Wijaya Karya Tbk 

Pekanbaru 

 

 

Menggunakan 
variabel yang sama 

yaitu K3 dan 

disiplin 

1. Terdapat satu 
variabel yang 

berbeda yaitu 

lingkungan kerja 
2. Objek penelitian 

berbeda 
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No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

Penelian Terdahulu 

2 Abdul 

Alamin 

(2012) 

Pengaru 

keselamatan 

kesehatan kerja (k3) 
dan Disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 
Bagian produksi 

pada PT. Riau 

crumb rubber 

Factory pekanbaru 

Menggunakan 

variabel yang sama 

yaitu K3 dan 
Disiplin 

1. Objek penelitian 

berbeda 

3 Putri 

Ismariana 

(2015) 

Pengaruh budaya 

kerja, disiplin kerja, 

dan K3  terhadap 
kinerja karyawan 

tetap bagian 

produksi unit 
spining 2 pada PT. 

APAC INTI 

CORPORA 

Menggunakan 

variabel yang sama 

Disiplin dan K3 

1. Terdapat satu 

variabel yang 

berbeda yaitu 
budaya kerja 

2. Objek penelitian 

berbeda 

 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang terdahulu dan yang dilakukan saat ini, hasilnya dapat 

digunakan sebagai acuan peneliti saat ini, terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan variabel maupun objek penelitian terdahulu dan yang dilakukan 

saat ini. 

B.  Landasan teori  

1. Pengertian kinerja 

Setiap orang yang diberi tanggung jawab akan mempunyai cara 

yang bereda dalam menyelesaikan pencapaian atau target yang harus di 

capai oleh setiap individu . Menurut Mangkunegara (2007) kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
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karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah sesuatu yang dihasilkan oleh 

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi 

dalam waktu tertentu, Wirawan (2009).  

2.  Indikator Kinerja  

Adapun indikator kinerja Menurut Mangkunegara (2002) adalah 

sebagai berikut : 

1. Kuantitas Hasil Kerja 

Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan sesuai standart yang 

sudah ditetapkan. 

2. Kualitas Hasil Kerja 

Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan karyawan.  

3. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Simanjuntak (2005) faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja antara lain : 

1. Kualitas dan kemampuan pegawai 

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, etos 

kerja, motivasi kerja, disiplin kerja, sikap mental dan kondisi fisik 

pegawai.  
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2. Sarana pendukung 

Yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan 

dan kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal yang 

berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah, gaji, jaminan 

sosial, keamanan kerja). 

3. Supra sarana 

Yaitu hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan 

hubungan industrial manajemen. 

4.  Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja 

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman sehingga 

dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja yang ada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas kerja. 

Menurut Mangkunegara (2002) keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau 

kerugian ditempat kerja. Menurut Bangun (2012) keselamatan dan 

kesehatan kerja ialah untuk mengurangi dan menghilangkan resiko 

kecelakaan kerja yang dialami anggota organisasi untuk mencapai 

keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dan untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efisien dan efektif.  
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5. Indikator Keselamatan dan kesehatan kerja 

Menurut Mangkunegara (2002) keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau 

kerugian ditempat kerja. Menurut Moenir (2006) indikator keselamatan 

dan kesehatan kerja antara lain:  

1. Penempatan benda atau barang  

Penempatan benda atau barang sehingga tidak membahayakan atau 

mencelakakan orang-orang yang berada di tempat kerja atau 

sekitarnya.  

2. Perlindungan pada pegawai  

Perlindungan pada pegawai atau pekerja dengan cara memberikan 

perlindungan yang sesuai dan baik. 

3. Penyediaan perlengkapan 

Penyediaan perlengkapan yang mampu digunakan sebagai alat 

pencegah dan pelindung. 

4. Penyediaan program sosialisasi  

Penyediaan program sosialisasi untuk pencegahan kecelakaan yang 

diberikan oleh perusahaan terhadap pegewai atau pekerja. 

6. Pengertian Disiplin kerja 

Disiplin kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dan 

diterapkan dalam organisasi perusahaan. Ada sebuah penilaian pekerjaan 

yang didasari oleh tingkat disiplin seseorang karyawan yang menjalankan 

disiplin kerja yang baik tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Menurut 
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Hasibun (2013) definisi sebuah kedisiplinan yang baik adalah dengan 

kesadaran dan kesediaan dari seseorang yang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah 

kesediaan yang timbul dalam jiwa dengan kesadaran sendiri untuk 

mengikuti perarturan yang berlaku dalam sebuah organisasi Handoko 

(2012). 

Dari definisi disiplin kerja diatas dapat dikatakan bahwa disiplin 

kerja adalah sebuah sikap dan perilaku organisasi yang memiliki kesadaran 

dan kesedian untuk menaati peraturan dan norma yang diterapkan dalam 

perusahaan secara tertulis maupun tidak tertulis untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2002) terdapat dua jenis bentuk disiplin 

kerja yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif: 

1. Disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai untuk 

mengikuti dan mematuhi pedoman dan aturan kerja yang diterapkan 

oleh organisasi. Disiplin preventif bertujuan untuk menggerakkan dan 

mengarahkan agar pegawai dapat memelihara dirinya terhadap 

peraturan-peraturan. Disiplin preventif merupakan suatu sitem yang 

berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang 

ada dalam organisasi. Jika sistem organisai yang baik akan lebih 

mudah untuk menegakkan disiplin kerja. 

2. Disiplin korektif merupakan suatu upaya penggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan megarahkannya agar tetap mematuhi 
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berbagai peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada 

organisasi. Dalam disiplin korektif pegawai yang melanggar disiplin 

akan diberikan sanksi yang bertujuan agar pegawai tersebut dapat 

memperbaiki diri dan mematuhi aturan yang diterapkan. 

7.  Indikator Disiplin kerja 

Disiplin kerja juga mempunyai beberapa indikator. Berikut 

merupakan indikator dari disiplin kerja Menurut Sutrisno (2010) : 

1. Ketaatan terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat 

waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

2. Ketaatan terhadap peraturan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam 

pekerjaan. Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan. 

3. Ketaatan terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai 

dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan 

dengan unit kerja lain. 

C. Hubungan antar variabel 

1. Hubungan K3 dengan kinerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan kinerja karyawan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah untuk mengurangi dan menghilangkan resiko kecelakaan kerja yang 
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dialami anggota organisasi untuk mencapai keamanan dan kenyamanan 

dalam bekerja dan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan 

efektif (Bangun, 2012). Faktor yang mempengaruhi kinerja ialah 

keselamatan dan kesehatan kerja (Simanjuntak, 2005). 

Menurut penelitian Dwiky Syahputera (2015) menunjukkan bahwa 

K3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penulis melihat 

peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa atau mendekati 

sebagai acuan penulis dalam membuat hipotesis. 

2. Hubungan Disiplin dengan kinerja 

Disiplin memiliki hubungan erat dengan kinerja karyawan, Disiplin 

karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan dan disiplin 

yang menurun akan menjadi penghambat pencapaian tujuan perusahaan 

(Singodimedjo, 2002). Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah 

disiplin kerja (Simanjuntak, 2005). 

Menurut penelitian Iriani Ismail (2016) menunjukkan bahwa 

Disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penulis melihat peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa atau 

mendekati sebagai acuan penulis dalam membuat hipotesis. 

3. Hubungan K3 dan Disiplin dengan kinerja 

 Menurut Nitisemito (2004) Keselamatan & Kesehatan Kerja dan 

tingkat kedisiplinan karyawan yang baik dan tinggi akan mempengaruhi 

tingkat kinerja karyawan. Ini artinya jika perusahaan mampu memberikan 

jaminan Keselamatan & Kesehatan Kerja terhadap karyawannya maka 
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karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja sehingga kinerjanya akan 

meningkat, begitu juga dengan tingkat kedisiplinan kerja karyawan. Faktor 

yang mempengaruhi kinerja antara lain K3 dan disiplin (Simanjuntak, 

2005). 

Menurut penelitian Abdul Alamin (2012) menunjukkan bahwa K3 

dan Disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penulis 

melihat peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa atau 

mendekati sebagai acuan penulis dalam membuat hipotesis. 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memiliki konsep akan rangkaian pemikiran peneliti 

yang nantinya akan dijadika pedoman bagi peneliti sebagai arah penelitiannya, 

kerangka berpikir memberikan gambaran sekilas akan permasalahan yang akan 

dijadikan objek penelitian. Setiap perusahaan pasti menginginkan kinerja 

karyawan yang optimal agar menunjang berjalannya perusahaan. Menurut 

Ismariana (2015) Faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain yaitu 

kompensasi, lingkungan, budaya, motivasi, disiplin, kemampuan kerja, 

Keselamatan dan kesehatan kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan kinerja karyawan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ialah untuk 

mengurangi dan menghilangkan resiko kecelakaan kerja yang dialami anggota 

organisasi untuk mencapai keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dan 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Bangun, 2012). 
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Disiplin juga memiliki hubungan erat dengan kinerja karyawan, 

Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan dan 

disiplin yang menurun akan menjadi penghambat pencapaian tujuan 

perusahaan (Singodimedjo, 2002).  

Gambar 2.1 

Kerangka pikir 

Pengaruh K3 dan Disiplin terhadap kinerja terhadap karyawan 

workshop CV. Senoni balikpapan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan oleh peneliti 2017  
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E. Hipotesis 

Berdasarkan  rumusan masalah , tujuan penelitian ,dan tinjauan teori 

yang telah diuraikan oleh peneliti seperti diatas . Menurut Nanang Martono 

(2010) hipotesis didefinisikan sebagaimana jawaban yang dibuat sementara 

dan kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang 

akan diperoleh melalui tinjauan pustaka. Maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. K3 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis 1 didukung oleh Bangun (2012) Keselamatan dan 

kesehatan kerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja 

karyawan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ialah untuk 

mengurangi dan menghilangkan resiko kecelakaan kerja yang dialami 

anggota organisasi untuk mencapai keamanan dan kenyamanan dalam 

bekerja dan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

Serta penelitian Dwiky Syahputera (2015) dengan hasil penelitian 

keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Hipotesis 1 : adanya pengaruh dari variabel keselamatan dan kesehatan 

kerja secara positif terhadap kinerja karyawan pada 

CV.Senoni. 

2. Disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis 2 didukung oleh Singodimedjo (2002) Disiplin 

memiliki hubungan erat dengan kinerja karyawan, Disiplin karyawan 

yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan dan disiplin yang 
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menurun akan menjadi penghambat pencapaian tujuan perusahaan, dan 

penelitian Iriani Ismail (2016) dengan hasil penelitian disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Hipotesis 2 : adanya pengaruh dari variabel disiplin kerja secara positif 

terhadap kinerja karyawan pada CV.Senoni. 

3. K3 dan disiplin berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan.

Hipotesis 3 didukung oleh Nitisemito (2004) Keselamatan & 

Kesehatan Kerja dan tingkat kedisiplinan karyawan yang baik dan tinggi 

akan mempengaruhi tingkat kinerja karyawan., dan penelitian Abdul 

Alamin (2012) dengan hasil penelitian K3 dan disiplin kerja berpengaruh 

simultan terhadap kinerja . 

Hipotesis 3 :  adanya pengaruh dari variabel keselamatan kesehatan kerja 

dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja 

karyawan pada CV.Senoni. 


