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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian yang terkait dengan topik ini terdapat pada tabel dibawah : 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Terdahulu 

Keterangan 

1 Peneliti Ristiani, Machasin dan Iwan Nauli Daulay (2015) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Program Kesehatan & Keselamatan Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Produksi pada PT. Surya Bratasena Plantation  

Pelalawan 

Variabel Kesehatan & Keselamatan Kerja. Lingkungan Kerja, Kinerja 

Karyawan 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil 

Penelitian 

1. Kesehatan & keselamatan kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi pada PT. Surya Bratasena Plantation 

2. Kesehatan & keselamatan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Surya Bratasena Plantation Pelalawan  

3. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Surya Bratasena 

Plantation 

2 Peneliti Indria Al Kautsar, Bambang Swasto S, Mochammad Al 

Musadieq (2013) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Tetap Bagian 

Produksi PR. Sejahtera Abadi Malang) 

Variabel Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Kinerja Karyawan 

Alat Analisis Regresi Lininer Berganda 

Hasil 

Penelitian 

1. Secara simultan (bersama-sama) variabel bebas 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  bepengaruh signifikan 

terhadap Kinerja. 
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Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti 

Terdahulu 

Keterangan 

  2. Secara parsial (sendiri) variabel bebas Keselamatan 

Dan Kesehatan Kerja  bepengaruh signifikan terhadap 

Kinerja. 

3. Variabel Kesehatan Kerja (X2) mempunyai pengaruh 

yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang 

lainnya maka variabel Kesehatan Kerja (X2) 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) 

3 Peneliti Agatha Finona Fatoni, M. Djudi Mukzan dan Yuniadi 

Mayowan (2018) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PG Kebon Agung 

Malang) 

Variabel Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Kinerja Karyawan 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil 

Penelitian 

1.Variabel Keselamatan Kerja (X1) dan variabel 

Kesehatan Kerja (X2) mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

2.Variabel Keselamatan Kerja (X1) dan variabel 

Kesehatan Kerja (X2) mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

3. Variabel Keselamatan Kerja mempunyai pengaruh yang 

paling kuat terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

 

Posisi peneliti saat ini adalah membandingkan, membuktikan dan melanjutkan 

penelitian terdahulu. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terdapat pada kesamaan variabel bebasdan variabel terikat yaitu keselamatan dan 

kesehatan kerja serta kinerja karyawan.Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah pada obyek penelitian, lokasi, dan populasi. 

Obyek penelitian adalah di PT. Sumber Multi Rejeki yang beralamat di Jl. 

Kalianak Barat No. 61 Benowo, Surabaya – Jawa Timur. Jumlah populasi yang 
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digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 orang dan akan menggunakan regresi 

linear berganda sebagai alat analisisnya. 

B. Kajian Teori 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

a. Definisi Keselamatan dan Kesehatan kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan di setiap 

perusahaan baik yang berskala kecil maupun besar. Pada dasarnya 

setiap perusahaan pasti memiliki wilayah yang dianggap berbahaya 

sehingga perlu ada jaminan keamanan agar para karyawan menjadi 

nyaman selama bekerja. Untuk itu penerapan keselamatan dan 

kesehatan kerja penting adanya dalam perusahaan dan juga 

pelaksanaannya harus dilandasi oleh peraturan, undang-undang, serta 

ilmu yang berkaitan dengan penerapannya agar dapat bermanfaat 

bagi perusahaan. 

Menurut (Mangkunegara, 2003) 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) 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. 



12 
 

 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan 

upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun 

rohani untuk menuju keadilan serta kemakmuran (Mangkunegara, 

2003). 

b. Indikator Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  

Menurut Sama’mur (2005) ada 5 indikator yang mempengaruhi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dimana indikator-indikator 

tersebut harus mencakup hal dalam mempekerjakan karyawannya. 

Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Alat-alat pelindung kerja 

2) Ruang kerja yang aman 

3) Penggunaan peralatan kerja 

4) Ruang kerja yang sehat 

5) Penerangan diruang kerja 

Beberapa aspek industri yang harus diperhatikan dari aspek 

Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah: (Bennett dan Rumondang, 

1991) 

1) Penerangan yang cukup 

Penerangan harus memperhatikan tidak timbulnya kesilauan 

(glare), pantulan dari permukaan yang berkilat, dan peningkatan 

suhu ruangan. 
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2) Pengendalian kebisingan dan getaran 

Kebisingan di atas batas normal (85 db) perlu disisihkan dari 

tempat-tempat kerja guna mencegah kemerosotan syaraf 

karyawan, mengurangi keletihan mental, dan meningkatkan moral 

kerja. Pengendalian atas kebisingan dan getaran yang timbul 

adalah: 

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

peralatan harus dilumasi dengan pelumas. 

b) Cegah penggunaan mesin-mesin yang menimbulkan 

kebisingan di atas 95 db. 

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

barang-barang lain yang sejenis. 

d) Sumber-sumber getaran harus diisolasi. 

e) Permukaan tembok dan langit-langit sedapat mungkin dilapis 

dengan tegel akustik. 

f) Lengkapi karyawan yang bekerja ditempat kebisingan dengan 

pelindung telinga. 

3) Pengendalian suhu 

Suhu yang ekstrim seperti dingin dan panas sangat mempengaruhi 

produktivitas dan kesehatan para karyawan. Setiap mesin 

menimbulkan panas. Debu, kelembaban udara, pencemar udara 

serta tubuh manusia sendiri adalah sumber ketidak nyamanan di 

lingkungan kerja disamping panasnya udara. Sinar matahari yang 
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masuk ke ruang kerja dapat meningkatkan suhu yang ada. Oleh 

sebab itu, perlu kiranya diadakan alat pengendalian suhu, debu, 

dan bau disetiap tempat kerja. 

4) 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. Keselamatan Kerja  

Menurut Suma’mur (2005), keselamatan kerja adalah rangkaian usaha 

untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para 

karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan 

kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan 

kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.Adapun menurut wayne (2008) 

keselamatan adalah perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan 

oeh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.Keselamatan kerja 

adalah upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang tidak diharapkan saat 

melakukan pekerjaan pada lingkungan perusahaan. Keselamatan kerja 

bersasaran disegala tempat kerja, baik di darat didalam tanah di permukaan 

air maupun di udara. Keselamatan kerja merupakan tugas dari semua 

orang yang bekerja. 
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Swasto (2011) menyatakan bahwa keselamatan kerja meliputi segenap 

proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanyaabahaya 

yang dapat timbul dalam lingkungan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan 

kerja karyawan menurut Swasto (2011) adalah : 

a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam menyelesaikan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. 

b. Menjamin setiap orang lain yang berada dalam lingkungan tempat 

kerja. 

c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara efisien 

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 (2005) 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. 

Adapun indikator keselamatan kerja menurut Suma’mur (2001) : 

a) Pemberian pelatihan Keamanan  

Memberikan pelatihan keamanan bagi karyawan dalam hal ini adalah 

pelatihan penggunaan peralatan kerja, adanya penyuluhan tentang 

pencegahan terjadinya kecelakaan serta memberikan buku petunjuk K3 

pada setiap karyawan bagian produksi.  
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b) Pencahayaan  

Adanya jendela-jendela kaca yang ada di ruangan berfungsi untuk 

membantu pencahayaan sehingga cahaya matahari dapat masuk ke 

dalam ruangan dengan baik.  

c) Adanya alat pengamanan  

Penyediaan alat-alat pengaman di tempat kerja seperti sarung tangan, 

masker, penutup kepala, sepatu karet, alat pemadam kebakaran untuk 

pencegahan pertama terjadinya kecelakaan.  

d) Peraturan di tempat kerja  

Adanya larangan atau himbauan terhadap karyawan sebagai salah 

satu pencegahan terjadinya kecelakaan di tempat kerja misalnya 

larangan merokok di tempat produksi, tanda peringatan terhadap 

mesin-mesin yang berbahaya, tanda adanya tegangan tinggi. 

Kecelakaan menurut (Mangkunegara (2003) adalah kejadian yang 

tidak direncanakan dan tidak diharapkan bukannya suatu peristiwa 

kebetulan saja, tetapi ada sebab-sebabnya.Sebab itu perlu diketahui 

dengan jelas agar usaha keselamatan dan pencegahan dapat diambil, 

sehingga kecelakaan tidak terjadi dan kerugian akibat kecelakaan 

dapat dihindarkan.karena kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai 

penyebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik 

keselamatan. 
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3. 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). 

Kesehatan kerja menurut Mathias dan Jakson (2003) adalah kondisi 

yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. 

Individu yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cidera serta 

masalah mental emosi yang bisa menggangu aktivitas. 

Mulyadi (2015) mengemukakan bahwa kesehatan kerja merupakan 

salah satu spesialisasiidalam ilmu kesehatannyang bertujuan agar tenaga 

kerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan dari 

kesehatan kerja karyawan menurut Swasto (2011) adalah : 

a) Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenagaakerja yang 

setinggi tingginya untuk karyawan di perusahaan. 

b) Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada 

tingkat efisiensiidan produktivitas kerja karyawan. 

Menurut Mangkunegara (2000), program kesehatan kerja 

menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi 

atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan 
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merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi 

periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress 

emosi atau gangguan fisik. 

Menurut Bennet dan Rumondang (1991), penyakit akibat kerja atau 

yang lebih dikenal sebagaiman 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. 
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e. Cara kerja dan proses kerja. 

f. Udara, gas-gas yang bertekanan. 

g. Keadaan mesin, perlengkapan dan peralatan kerja bahan-bahan. 

h. Keadaan lingkungan setempat 

Menurut  Ranupandojo dan Husnan (2002), program kesehatan fisik 

yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari salah satu atau 

keseluruhan elemen-elemen 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 medis yang cukup. 

e. Pemberian perhatian yang sistematis yang preventif masalah 

ketegangan. 

f. Pemeriksaan sistematis dan periodik terhadap persyaratan-persyaratan 

sanitasi yang baik. 

Menurut Dessler(2007) indikator kesehatan kerja terdiri dari : 

a. Keadaan dan kondisi karyawan 

Keadaaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh 

karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktifitas dalam 

bekerja. 
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b. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas daritempat 

kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalambekerja. 

c. Perlindungan karyawan 

Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yangdiberikan untuk 

menunjang kesejahteraan karyawan 

Kondisi atau material yang memungkinkan reaksi yang berdampak 

terhadap kondisi kesehatan karyawan menurut Ridley (2008): 

1) Debu    

jika terhirup, mempengaruhi paru-paru sehingga menyebabkan 

pneumokoniosis (radang paru-paru). Debu-debu tertentu menimbulkan 

penyakit khusus: 

a) asbes: asbestosis  

b) silika: silikosis  

c) debu batubara: pneumokoniosis. 

2) Racun    

Racun yang telah dicerna: 

a) dapat mempengaruhi organ tubuh mana saja 

b) tubuh menyerap sejumlah racun dengan sangat cepat, sisanya 

melewati tubuh dan akhirnya di evakuasi. 

c) Tidak perlu dimuntahkan dengan cara dipancing karena dapat 

menyebabkan kerusakan yang lebih besar ketimbang racun itu 

sendiri. 
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3) Zat pelarut   

Masuk ke tubuh melalui: 

a) asupan cairan. 

b) hirupan asap. 

c) penyerapan melalui kulit. dapat menimbulkan: 

• efek narkotika (bius) pada sistem saraf 

• efek racun pada organ seperti hati, ginjal, atau sumsum tulang 

• efek iritasi melalui penghancuran lemak kulit 

4) Gas  

Karena sifat beracun dari gas atau asap yang terhirup, misalnya khlorin, 

karbonmonoksida, hidrogen sulfida, dan sebagainya. 

5) 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 

6) Alat kerja  

Yang menyebabkan luka-luka di tangan dan lengan 

7) Bergetar  

(dikenal secara umum sebagai ‘sindrom getaran tangan-lengan’ (‘hand-

arm vibration syndrome’—HAVS) menyebabkan penyempitan 
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pembuluh darah di tangan, diawali dengan kondisi yang dikenal sebagai 

vibration white finger dimana jari-jari memucat dan mengalami mati 

rasa. Operator yang mengalami kondisi ini sebaiknya dipindahkan ke 

jenis pekerjaan lain. 

8) Kebisingan  

Pengaruh utama adalah kehilangan pendengaran akibat imbas bising 

(noise induced hearing lost) kebisingan berlebihan dapat menyebabkan 

kepenatan (fatigue) dan disorientasi 

9) Panas dan lembab  

Bekerja pada temperatur dan tingkat kelembaban yang tinggi dapat 

menyebabkan: 

a) kejang/kram 

b) stroke panas (heat stroke) 

c) kelelahan, tidak ada standar untuk diberlakukan, namun pengaruh 

dingin dari hembusan udara dapat membantu. 

10) Tekanan/stres 

Reaksi psikologis terhadap faktor-faktor yang berada diluar kendali 

manusia, seperti: 

a) tuntutan pekerjaan berada di atas atau di bawah kemampuan. 

b) lingkungan kerja. 

c) hubungan dengan sesama pekerja atau organisasi. 
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Menurut Agus (2007) indikator-indikator kesehatan adalah:  

a) Kebersihan di lingkungan kerja  

Adanya ketersediaan tempat-tempat sampah, baik untuk sampah kering 

dan sampah basah di setiap sudut bagian di dalam perusahaan dan 

petunjuk larangan membuang sampah di sembarang tempat.  

b) Tersedianya air bersih  

Adanya ketersediaan air bersih di tempat kerja sebagai kebutuhan 

misal sebagai air minum, alat pencuci di bagian produksi, air untuk di 

kamar mandi.  

c) Adanya ventilasi udara  

Adanya exhaust fanyang berfungsi sebagai ventilasi udara yang dapat 

mengisap udara dari ruangan ke luar dan sebaliknya memasukkan udara 

baru ke dalam ruangan sehingga membuat ruangan tidak pengap, dan 

bagus untuk pernapasan yang lebih baik.  

d) Tersedianya pelayanan kesehatan  

Adanya klinik kesehatan yang menyediakan dokter praktek dalam 

perusahaan, juga dapat membantu untuk antisipasi pertolongan pertama 

saat kecelakaan terjadi serta untuk melayani kesehatan karyawan. 

4. Kecelakaan Kerja 

Menurut Suma’mur (2005), 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-
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faktor dalam hubungan 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 

(2005) 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 
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3) Gegar otak dan luka dalam 

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 Actadalah manusia (karyawan).Tujuan 

keselamatan kerja menurut Suma’mur (2005) 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 terjadinya cacat akibat pekerjaan. 

Menurut Budiono (2000) adalah: 

a. Melindungi karyawan dari resiko kecelakaan pada saat ia melakukan 

pekerjaan. 

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

terjamin keselamatannya. 
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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 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. 

5. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan  

Mangkunegara (2005) berpendapat bahwa kinerja sumber daya 

manusia adalah kinerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan 

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut Kusnadi (2002) kinerja adalah setiap gerakan, 
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perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan 

untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. 

Simamora (2002) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu 

pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung 

dapat tercermin dari keluaran non fisik. Hal ini juga ditegaskan Nawawi 

(1997) bahwa kinerja dengan istilah karya adalah suatu hasil pelaksanaan 

suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik/material maupun non fisik/non 

material 

b. Kriteria Kinerja Yang Baik 

Kusnadi (2002) menjelaskan bahwa kinerja yang baik sebaiknya 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Rasional 

Kinerja yang baik seharusnya diterima oleh akal sehat. Tidak ada 

kinerja yang baik yang tidak rasional. 

2) Konsisten 

Kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam organisasi dan departemen dan tujuan organisasi. 

3) Tepat 

Kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara tepat dan jelas serta 

tidak menimbulkan kemenduan penafsiran. 

4) Efisien 

Kinerja yang baik sedapat mungkin melalui pengorbanan dana yang 

minim dengan hasil yang memuaskan. 
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5) Tertantang 

Kinerja yang baik sebaiknya memberikan tantangan yang tinggi bagi 

pelakunya dan diupayakan menjadi motivator yang efektif. 

6) Terarah  

Kinerja yang baik seharusnya terarah kepada suatu tujuan tertentu, 

dapat melalui garis komando atau lepas. 

7) Disiplin  

Kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin yang tinggi. 

8) Sistematis 

 Kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak acak. 

9) Dapat Dicapai 

Kinerja yang baik sebaiknya diarahkan dapat mencapai target atau 

tujuan yang telah ditetapkan. 

10) Disepakati 

Kinerja yang baik seharusnya disepakati oleh semua pihak yang 

terkait, baik dari pimpinan puncak sampai kepada pelaksana terendah. 

11) Terkait dengan waktu 

Kinerja yang baik seharusnya dikaitkan dengan waktu yang telah 

diatur. 

12) Berorientasi kepada kerjasama kelompok  

Kinerja yang baik seharusnya diarahkan kepada kerja sama kelompok. 

Kinerja kelompok umumnya lebih efektif dan efisien dibandingkan 

kinerja individu.  
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c. Pengukuran Kinerja 

Kusnadi (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja mutlak 

diperlukan guna memastikan dan menyesuaikan dengan tujuan dan target 

yang diharapkan. Untuk dapat membuat suatu pengukuran maka manajer 

atau pimpinan organisasi harus membuat standar. Standar kinerja yang 

baik seharusnya mencerminkan berbagai posisi sesuai kebutuhan dalam 

organisasi sehingga dengan adanya standar pengukuran maka akan lebih 

mudah melakukan korelasi penyimpangan.  

Mathis & Jackson (2006) menjelaskan bahwa banyak cara yang 

dilakukan dalam mengukur kinerja karyawan, sebab kinerja karyawan 

yang umum untuk kebanyakan suatu pekerjaan. Kinerja dapat diukur 

melalui kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, 

kehadiran, kemampuan bekerjasama  

Berikut ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja seseorang adalah: 

1) Kualitas pekerjaan  

Kualitas yang dapat dilihat dari hasil kerja, ketepatan, 

keterampilan, ketelitian, pemahaman dan penguasaan tugas, 

kedisiplinan, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri, 

tanggung jawab, kecakapan menggunakan peralatan kerja, dan 

kemampuan memperbaiki peralatan kerja. 

2) Kuantitas pekerjaan 

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan termasuk 

menyelesaiakn pekerjaan melebihi yang ditugaskan. 
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3) Ketepatan waktu kerja 

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, ketepatan waktu 

dalam kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat. 

4) Kerjasama dengan rekan kerja 

Kemampuan bekerja sama didalam kelompok, kemampuan bekerja 

sama di luar kelompok, kemampuan menjalin komunikasi dengan 

atasan, dan kemampuan memberi bimbingan dan penjelasan kepada 

karyawan lain. 

d. Aspek-aspek penilaian Kinerja 

Rivai (2006) menyatakan bahwa aspek yang di nilai dalam 

penilaian kinerja adalah: 

1) Pengetahuan Teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, 

metode, teknik dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan 

tugas serta pengalaman dan penelitian yang diperolehnya. 

2) Kemampuan Konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami 

kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit 

masing-masing bidang operasional perusahaan secara tugas, fungsi 

serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. 

3) Kemampuan Hubungan Interpersonal, yaitu antara lain kemampuan 

untuk berkerja sama dengan orang lain, seperti memotivasi karyawan, 

melakukan negosiasi, dan lain-lain. 
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e. Faktor faktor yang Mempengaruhi Kinerja. 

Menurut Mangkunegara (2005), terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu : 

1) Faktor Individu.  

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan 

fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara 

fungsi psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri 

yang baik.Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu 

manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya 

secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-

hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

2) Faktor Lingkungan Organisasi.  

 Faktor lingkungan organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target 

kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja 

yang harmonis, iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang berkarir 

dan fasilitas kerja yang relatif memadai.  

 Menurut Mathis dan Jakson (2006). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 

a) Kemampuan mereka 

b) Motivasi  
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c) Dukungan yang diterima 

d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

e) Hubungan mereka dengan organisasi 

Menurut Sastrohadiwiryo, (2006) Dukungan yang diterima adalah 

sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan 

pekerjaan diperlukan dalam pencapaian kinerja secara tidak langsung 

fasilitas-fasilitas yang terpenuhi tersebut dapat membantu kinerja karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut. 

Moenir (2000) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut : 

1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai 

alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu 

barang yang berlainan fungsi dan gunanya. 

2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 

pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, 

membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. 

3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin 

pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 

kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, 

karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik 

jasmani maupun rohani sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan dimana 

para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja baik itu dalam 
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menggunakan mesin, alat kerja, proses pengolahan juga tempat kerja dan 

lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat 

jasmani maupun rohani dan didukung olehsarana dan prasarana yang 

terjamin keselamatannya maka kinerja karyawan dapat ditingkatkan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Penyediaan sarana dan prasarana/fasilitas 

bertujuan untuk mendorong kinerja karyawan serta ketenangan kerja pada 

perusahaan. Apabila perusahaan memiliki tenaga kerja yang mampu dan 

cakap, namun jika tidak ada dorongan kepada karyawan maka semua itu 

tidak ada artinya. Jadi agar para karyawan dapat meningkatkan semangatnya 

perlu adanya suatu dorongan semangat kerja yangsalah satunya dengan 

menyediakan sarana dan prasarana/fasilitas bagi karyawan,dan akhirnya 

tujuan dan harapan dari perusahaan dapat terwujud. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Keselamatan Kerja dengan Kinerja 

Menurut Suma’mur (2005), keselamatan kerja erat kaitannya 

dengan kinerja dan peningkatan produksi. Keselamatan kerja dapat 

membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar. 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. 

Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan 

penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan 

berhubungan dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi 
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Menurut Rivai (2004), karyawan memiliki hak untuk menuntut 

perusahaan agar menyediakan fasilitas kerja yang memadai agar 

keselamatan fisik dan mental mereka terlindungi dan dapat meningkatkan 

kinerja dari pekerjaan yang dilakukan. Selain itu juga jika perusahaan dapat 

menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan stress mampu meningkatkan kualitas kehidupan 

kerja para pekerjanya, maka perusahaan akan semakin efektif dan 

berdampak pada kinerja baik untuk perusahaan dan karyawan. 

2. Hubungan Kesehatan Kerja dengan Kinerja 

Kesehatan kerja menurut Mathias dan Jakson (2003) adalah kondisi 

yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. 

Individu yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cidera serta 

masalah mental emosi yang bisa menggangu aktivitas. Menurut Suma’mur 

(2006) bahwa dalam pencapaian kinerja karyawan diperlukan program 

keselamatan dan kesehatan kerja, dengan fungsi : (1) melindungi karyawan 

terhadap kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, (2) 

membantu penyesuaian mental/fisik karyawan sehingga karyawan sehat 

dan produktif, (3) membantu tercapainya dan terpeliharanya derajat 

kesehatan fisik dan mental serta kinerja karyawan setinggi-tingginya. Dapat 

disimpulkan bahwa dengan diperhatikannya kesehatan karyawan selama 

bekerja merupakan salah satu faktor penting dan memiliki pengaruh yang 

positif yang mendukung agar kinerja karyawan meningkat  
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D. Kerangka Pemikiran 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Keselamatan, Kesehatan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan. Dimana, teori yang mendasari variabel X1 

(Keselamatan Kerja), X2 (Kesehatan Kerja) Menurut Sama’mur (2005) dengan 

indikator alat-alat pelindung kerja, ruang kerja yang aman, penggunaan 

peralatan kerja. ruang kerja yang sehat, dan Penerangan di ruang kerja.Teori 

yang mendasari variabel Y (Kinerja) menurut Mathis & Jackson (2006) faktor-

faktor yang digunakan dalam pengukuran kinerja meliputi kuantitas kerja, 

kualitas kerja, ketepatan waktu dan kerjasama. 

Berdasarkan teori diatas, maka disusun kerangka pemikiran yang 

menggambarkan keterkaitan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 

    

    

    

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Hubungan Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan 

Kinerja Karyawan 
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Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kondisi yang merujuk pada 

kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Tujuan keselamatan 

dan kesehatan kerja yang efektif diperusahaan adalah mencegah kecelakaan 

atau cedera terkait dengan pekerjaan.keselamatan kerja yang berindikatorkan 

Pemberian pelatihan Keamanan disini yaitu dengan pemberian pengetahuan 

tentang penanganan peralatan kerja serta latihan pencegahan terjadinya resiko 

kecelakaan, pencahayaan, tersedianya alat pengamanan (sarung tangan, 

masker, sepatu, penutup kepala, alat pemadam kebakaran dll), peraturan di 

tempat kerja agar karyawan dapat berhati-hati dalam menjalankan mesin, dan 

Kesehatan kerja pada karyawan yang berindikator : kebersihan di lingkungan 

kerja, adanya ventilasi udara agar sirkulasi udara masuk dengan baik, 

tersedianya air bersih, serta adanya ketersediaan layanan kesehatan. Apabila 

tolak ukur variabel keselamatan dan kesehatan dapat dipenuhi maka akan 

berdampak baik pada kualitas kehidupan kerja dan pada giliranya akan 

mneingkatkan kinerja. 

E. Perumusan Hipotesis 

Dengan latar belakang  yang sudah diuraikan di atas, penulis menemukan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hasil penelitian Indria Al Kautsar, Bambang Swasto S, Mochammad Al 

Musadieq (2013)yang menunjukkan Secara parsial (sendiri-sendiri) variabel 

bebas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  bepengaruh signifikan terhadap 

Kinerja. Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan yaitu : 
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  H1: Keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Hasil penelitian Al Kautsar, Bambang Swasto S, Mochammad Al 

Musadieq (2013)yang menunjukkan Secara simultan (bersama) variabel bebas 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja  berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan yaitu 

  H2 : Keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 


