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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu juga digunakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil 

penelitian yang telah dikalkuka oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai 

bahan referensi untuk melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian 

terdahulu yang dibahas peneliti untuk menulis hasil penelitiannya, 

penelitian terdahulu yang dibahas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1 Judul Penelitian Devy Dayang Septiasari (2017) Pengaruh 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Timur di Samarinda. 

Metode Penelitian Jenis penelitian menggunakan analisis data 

yaitu regresi linier berganda, koefisien 

korelasi, koefisien determinasi dan uji parsial. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa disiplin 

kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada bidang 

serketariat dan bidang industri di kantor 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Timur di Samarinda. 

2 Judul Penelitian Jeni Nata Liyas dan Reza Primadi (2017) 

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Bank Perkreditan Rakyat. 

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan analisis data 

regresi linier sederhana, uji t dan koefisiern 

determinasi. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa disiplin 

kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan Bank Perkreditan 

Rakyat. 
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3 Judul Penelitian Evert Makadau (2017) Pengaruh Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bimoli Bitung. 

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode explanatory research dengan 

menggunakan kuisioner. Analasisi data dalam 

penelitian ini mengguanakan analisis regresi 

linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa kesehatan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bimoli 

Bitung.   

4 Judul Penelitian Ratih Dwi Kartikasari (2017) Pengaruh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Surya Asbes Cement 

Group. 

Metode Penelitian Jenis penelitian menggunakan analisis data 

yaitu uji F, Uji T, uji normalitas dan uji 

regresi linier berganda. 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa kesehatan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan 

teradap kinerja karyawan PT. Surya Asbes 

Cement Group. 

5 Judul Penelitian Fajar Maulana (2017) Pengaruh Kesehatan 

Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan X.O Suki dan Café Bistro Kediri. 

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode explanatory research dan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa Disiplin 

kerja dan Kesehatan Kerja secara simultan 

dan parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan X.O Suki dan Café 

Bistro Kediri. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Definisi Kinerja Karyawan 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2006: 67). 

Menurut Donelly, Gibson and Ivancevich (1994) kinerja merujuk 

pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik 

dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.  

Kinerja didefinisikan sebagai seperangkat hasil yang 

dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan 

sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps, 1992). 

Menurut Mangkunegara (2011:67) indikator kinerja karyawan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas  

Kualitas kerja yang diukur dari kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas  

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan. Kuantitas diukur berdasarkan persepsi pegawai 

terhadap jumlah aktifitas yang ditugaskan beserta hasilnya. 

3. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan 

pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut 
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koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Menurut kasmir (2016) ada tujuh faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu: 

1. Kemampuan dan keahlian  

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseoarang 

dalam melakukan sebuah pekerjaan. Memiliki kemampuan dan 

keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara 

benar, sesuai dengan yang telah diterapkan. 

2. Pengetahuan  

Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai 

sebuah pekerjaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan 

tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil 

pekerjaan yang baik, demikian sebaliknya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pekerjaan akan 

mempengaruhi kinerja. 

3. Kepribadian. 

Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda-

beda dengan yang lainya. Namun seseorang yang memiliki 

kepribadian atau karakter yang baik akan dapat melakukan 

pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan 

tanggung jawab. 
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4. Motivasi kerja  

Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang 

kuat dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya maka 

karyawan akan terdorong untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik. 

5. Kepemimpinan  

Merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, 

mengelola dan memerintah bawahanya untuk mengerjakan 

suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikanya. 

6. Disiplin kerja  

Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu, misalnya 

masuk kerja selalu tepat waktu. Kemudian disiplin dalam 

mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan 

perintah yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan. 

7. Lingkungan kerja  

Merupakan suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat 

bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, 

sarana dan prasana serta hubungan kerja dengan sesama rekan 

kerja. 

 

2. Disiplin kerja  

a. Definisi Disiplin Kerja 
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Disiplin kerja menurut Muchdarsyah Sinungan (2005: 143) 

adalah sebagai sikap mental tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa 

ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan 

yang ditetapkan pemerintah atau etik norma dan kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. 

Hasibuan (2005:120) berpendapat disiplin adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mematuhi semua 

peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin kerja belum dinyatakan efektif bilamana hanya 

didasarkan pada ketakutan. Disiplin dalam arti sejati adalah hasil 

dari interaksi norma-norma yang harus dipatuhi. Norma-norma itu 

tidak lain hanya bersangkutan dengan ukuran legalistik melainkan 

berkaitan dengan etika dan tata krama. Menurut Husin (2000:95) 

adalah pegawai patuh dan taat melaksanakan peraturan kerja yang 

berupa lisan maupun tulisan dari kelompok maupun organisasi. 

Tujuan disiplin kerja menurut Sastrohadiwiryo (2003) adalah: 

1. Pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan organisasi 

yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta 

melaksanakan perintah manajemen dengan baik. 

2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 
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3. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan 

prasarana, barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. 

4. Para pegawai dapat bertindak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku pada organisasi.  

5. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi 

sesuai dengan harapan organisasi.  

b. Indikator disiplin kerja  

Menurut Hasibuan (2010:194) indikator disiplin kerja meliputi: 

1. Patuh terhadap peraturan perusahaan 

Karyawan diharuskan mematuhi peraturan yang sudah 

ditetapkan perusahaan sesuai dengan pedoman untuk 

menciptakan kelancaran dan kenyamanan kerja. 

2. Penggunaan waktu yang efektif 

Waktu kerja harus digunakan semaksimal mungkin dan tidak 

membuang buang waktu guna mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan seperti datang tepat waktu ke 

tempat kerja. 

3. Tanggung jawab dalam pekerjaan 

Karyawan harus menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan 

oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab karyawna 

terhadap persahaan. 

3. Kesehatan Kerja 

a. Definisi Kesehatan Kerja 
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Menurut Widodo (2015: 244), menjelaskan bahwa 

kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang 

bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan 

setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan 

usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan 

lingkungan kerja maupun penyakit umum.    

Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian antara 

kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap 

pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya 

sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh 

produktifitas kerja yang optimal (UU Kesehatan Tahun 1992 

Pasal 23) 

  Menurut Sedarmayanti (2011: 120) kesehatan kerja 

menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kesehatan 

fisik merupakan keadaan dimana seluruh anggota badan dalam 

kondisi baik atau tidak dalam kondisi sakit ( Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Depdikbud-Balai Pustaka, Jakarta 1996). Sementara 

kesehatan mental merupakan kemampuan seseorang 

menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan, baik tuntutan 

dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti tuntutan 

untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat 

ataupun lingkungan kerja. Yang dimaksud sehat secara mental 
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adalah adanya rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan dan rasa 

diterima oleh orang lain. Sebaliknya seseorang akan mengalami 

hambatan mengikuti atau melakukan suatu aktivitas bila 

kesehatan mentalnya terganggu, seperti adanya: rasa cemas, 

sedih, marah, kesal, khawatir, rendah diri, kurang percaya diri dan 

lain-lain. Kesehatan pegawai yang rendah atau buruk akan 

mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi yang tinggi dan 

produktivitas rendah. 

Tujuan kesehatan kerja menurut permen tenaga kerja dan 

transmigrasi RI No. 03/MEN/1982 yaitu: 

1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian 

diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian 

pekerjaan tenaga kerja. 

2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan 

yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 

3. Meningkatkan kesehatan 

4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi 

tenaga kerja yang menderita sakit. 

b. Indikator kesehatan kerja 

Indikator kesehatan kerja menurut Manullang (2000:87) 

adalah sebagai berikut: 

1. lingkungan kerja secara medis  
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Dalam hal ini lingkungan kerja medis dapat dilihat dari sikap 

perusahaan dalam menangani hal hal- hal sebagai berikut: 

a. kebersihan lingkungan kerja 

b. suhu udara dan ventilasi di tempat kerja 

c. sistem pembuangan sampah 

2. Sarana kesehatan tenaga kerja, yaitu upaya-upaya perusahaan 

untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya.  

3. Pelayanan Kesehatan 

Tersedianya fasilitas kesehatan merupakan hal yang sangat 

penting dalam memberikan pertolongan pertama maupun 

hanya sekedar untuk periksa kesehatan secara rutin. 

C. Hubungan antar variabel  

Tujuan inti dari penelitian ini yaitu mencari pengaruh antar dua 

variabel X (disiplin kerja dan kesehatan kerja) dengan satu variabel Y 

(kinerja karyawan). dimana variabel X merupakan variabel independen 

atau bebas dan variabel Y merupakan variabel dependen atau terikat. 

sedangkan data-data yang diperoleh dari lapangan merupakan unsur-unsur 

yang mencantumkan Apakah variabel-variabel tersebut memiliki 

hubungan atau tidak. 

1. Hubungan disiplin kerja dengan kinerja 

Disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Karyawan yang disiplin dalam bekerja sejak berangkat, 

saat kerja dan saat pulang serta sesuai dengan aturan dalam bekerja, 
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biasanya akan memiliki kinerja yang baik. Dapat disimpulkan, 

semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawan. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:91) disiplin merupakan suatu 

sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta 

sanggup melaksanakannya tidak mengelak wewenang yang diberikan 

kepadanya. Disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi 

ciri setiap sumber daya manusia dalam organisasi, karena dengan 

kedisiplinan organisasi akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai 

tujuannya dengan baik pula.  

Hasil penelitian Devy Dayang Septiasari (2017) menunjukkan 

bahwa disiplin berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Hubungan kesehatan kerja dengan kinerja karyawan 

Kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Perusahaan berkewajiban melindungi tenaga kerja dari ganmgguan 

kesehatan selama ada di lingkungan  perusahaan. Seperti menciptakan 

lingkungan kerja yang bersih, menyediakan sarana kesehatan seperti 

ketersediaan air bersih, dan pelayanan kesehatan bagi karyawan. 

Menurut Widodo (2015: 244), menjelaskan bahwa kesehatan 

kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar 

masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, 

baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan 
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pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit 

umum.    

Hasil penelitian Ratih Dwi Kartikasari (2017) menunjukkan 

bahwa kesehatan kerja signifikan terhadap kinerja karyawan.  

3. Hubungan disiplin kerja dan kesehatan kerja dengan kinerja 

karyawan. 

Disiplin kerja dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam 

suatu perusahaan atau organisasi. Disiplin kerja dan kesehatan kerja 

merupakan modal utama dalam perusahaan untuk meraih kesuksesan 

dan keberhasilan. Karyawan yang diharapkan adalah karyawan yang 

berkualitas untuk mencapai kinerja optimal. Pengaruh disiplin kerja 

dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan dapat dilihat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fajar Maulana (2017) dengan judul “ 

Pengaruh disiplin kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan 

X.O Suki dan Cafe Bistro Kediri dimana adanya pengaruh simultan 

dan signifikan disiplin kerja dan kesehatan kerja  terhadap kinerja 

karyawan. 

Adanya sikap disiplin yang timbul dari diri karyawan dan 

didukung kesehatan kerja yang baik diharapkan dapat mendorong 

karyawan untuk bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Disiplin kerja dan kesehatan kerja  merupakan  

modal utama dalam  perusahaan untuk meraih kesuksesan dan 
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keberhasilan. Karyawan yang diharapkan perusahaan adalah karyawan 

yang berkualitas untuk mencapai kinerja yang optimal. 

D. Kerangka Pikir 

Sugiyono (2015: 91) menyatakan kerangka pikir yang baik 

menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari oleh beberapa teori dan 

penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mempermudah alur 

pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2006:67). Indikator kinerja karyawan menurut 

Mangkunegara (2009: 18) meliputi kualitas dan kuantitas kerja. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Kasmir 

(2016) meliputi kemampuan dan keahlian, pengetahuan, kepribadian, 

motivasi kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan lingkungan kerja.  

Hasibuan (2005:120) berpendapat disiplin adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan indikator disiplin kerja 

menurut Soejono (2000:67) meliputi ketepatan waktu dan ketaantan 

terhadap aturan kantor. 

Kesehatan kerja  Menurut Widodo (2015: 244), menjelaskan 

bahwa kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan 



24 
 

 
  

agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-

tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan 

dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.    

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devy Dayang Septiasari 

(2017) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan penelitian oleh Evert Makadau (2017) menyatakan 

bahwa kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti membuat 

kerangka piker sebagai berikut 

Gambar 2.1. Hubungan Disiplin Kerja, Kesehatan Kerja dan 

Kinerja Karyawan 

 

  H1  

 

  H3  

 H2 

 

 

Dari pemaparan kerangka pikir diatas, dapat ditarik hipotesa 

mengenai hubungan antara ketiga variabel secara parsial dan simultan. 

Disiplin kerja (X1) 
X1,1) ketaantan dalam waktu kerja 
(X1,2) ketaatan terhadap  aturan 
perusahaan 
(X1,3) ketaatan dalam menjalankan 
tugas 

Kesehatan Kerja (X2) 
(X2,1) Kebersihan di lingkungan kerja 
(X2,2) Ketersediaan air bersih 
(X2,3) Sirkulasi udara 
(X2,4) Ketersediaan pelayanan 
kesehatan 

Kinerja Karyawan (Y) 
(Y1) Kualitas 
(Y2) Kuantitas 
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Dimana akan bepengaruh secara parsial jika disiplin kerja (X1) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y), dan kesehatan kerja (X2) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y), dan akan berpengaruh secara 

simultan apabila disiplin kerja (X1) dan Kesehatan kerja (X2) secara 

bersama- sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan atau perkiraan sementara yang belum terbukti 

kebenarannya (Sunyoto:2009). Sebelum diuji hipotesis haruslah 

memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pengujian hipotesis akan 

membawa kepadakesimpilan untuk menolak atau menerima hipotesis 

tersebut. Hipotesis dikatakan teruji apabila tidak ada pendapat yang 

bersimpangan dengan hipotesis tersebut. Berdasarkan rumusan penelitian 

ini dan landasan penelitian terdahulu maka peneliti mengemukakan 

hipotesis atau kesimpulan sementara seperti dibawah ini: 

a. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Devy Dayang Septiasari 

(2017) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu peneliti membuat 

hipotesis 

H1 : Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Pengaruh kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Evert Makadau (2017) 

menyatakan bahwa kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu peneliti membuat hipotesis 

H2 : Kesehatan kerja berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

kinerja karyawan. 

c. Pengaruh disiplin kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar Maulana (2017) 

menyatakan bahwa disiplin kerja dan kesehatan kerja secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Maka peneliti 

membuat hipotesis 

H3: Disiplin kerja dan kesehatan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

d. Pengaruh dominan disiplin kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan.    

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum (2018) 

menyatakan bahwa kesehatan kerja merupakan variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya maka peneliti membuat hipotesis. 

H4: kesehatan kerja merupakan variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawa. 
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