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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan kondisi nyata yang ada 

di lapangan dengan teori yang relevan, penelitian-penelitian yang menyangkut 

pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan 

menunjukan hasil yang beranekaragam sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1 
Nama 

Peneliti 

Grisma Ilfani (2013)  

 
Metode 

Penelitian 

Metode analisis data yaitu analisis deskriptif, analisis 

multivariat, uji penyimpangan asumsi klasik dan analisis 

regresi linier berganda. 

 
Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keselamatan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan 

kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu 

No 

Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

2 

Nama 

Peneliti 
Merysa Anjani dkk (2014) 

 
Metode 

Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

explanatory research, dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data yang disebarkan kepada 41 

karyawan bagian produksi di PT. IPMOMI Paiton. Analisa 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis regresi linier berganda 

 
Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan dan 

parsial variabel keselamatan kerja dan kesehatan kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3 
Nama 

Peneliti 

Afrizal Firmanzah dkk (2017)  

 
Metode 

Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research) dan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 
Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel keselamatan 

kerja dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Secara parsial variabel keselamatan 

kerja berpengaruh  signifikan terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,001. Sedangkan variabel kesehatan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,004. 
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Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

4 Nama 

Peneliti 

Bagus Tri Widodo (2008)  

 Metode 

Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian survey dan 

analisis datanya dilakukan dengan analisis rentang skala, 

analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis melalui 

Uji F dan Uji t. 

 Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pelaksanaan 

keselamatan kerja dan pelaksanaan kesehatan kerja baik 

secara keseluruhan (simultan), maupun (parsial)  

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5 Nama 

Peneliti 

Rizkya Haerani, dkk (2014)  

 

 

 

 

 

 

Metode 

Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

explanatory research, dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang disebarkan kepada 81 

karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 

Pabrik Gula Toelangan Sidoarjo. Analisa dalam penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi 

linier berganda. 

 Hasil 

Penelitian 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

secara simultan dan parsial variabel Keselamatan Kerja 

dan Kesehatan Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Sumber : Jurnal Grisma Ilfani (2013), Merysa Anjani dkk (2014), Afrizal 

Firmanzah (2017), Bagus Tri Widodo (2008), Rizkya Haerani dkk (2014) 
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Berdasarkan Tabel 2.1 diatas diperoleh adanya persamaan variabel 

penelitian yang digunakan, yaitu variabel keselamatan, kesehatan dan kinerja 

karyawan. Perbedaan penelitian terdahulu diantaranya menggunakan analisis 

rentang skala, analisis deskriptif, analisis multivariat, uji penyimpangan asumsi 

klasik. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan explanatory research, 

validitas, reabilitas, uji F, uji t, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda dan koefisien determinasi. Perbedaan lain antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini terletak pada objek yang di teliti. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

a. Definisi Kinerja 

Definisi kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2000:67). 

Pengertian Kinerja menurut Donelly, Gibson and Ivancevich (1994) 

adalah 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. Menurut 

Rivai dan Sagala (2011:548-549) mendefinisikan kinerja karyawan 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

hasil kerjanya sesuai dengan peran masing-masing dalam perusahaan. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah hasil kerja baik 
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kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu 

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Seorang manajer menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang dapat 

dilihat dari beberapa item, salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan atau seberapa banyak kecelakaan kerja karyawan. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah 

satu faktor penting bagi perusahaan sebab jika keselamatan dan kesehatan 

karyawan baik maka kinerja karyawan akan baik pula. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal 

(Timple, 1992:31). Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik 

disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe 

pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan 

orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki 

kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, dan 

tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan 

iklim organisasi. 

c. Indikator Kinerja 

Menurut Robbins (2006:260) indikator kinerja yaitu sebagai berikut. 
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a) Kualitas 

    Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

b) Kuantitas 

    Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c) Ketepatan Waktu 

    Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Manfaat Kinerja 

Menurut Rivai (2005:55) manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak 

adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah orang yang dinilai 

(karyawan); penilaian (atasan, supervisor, pimpinan, manajer, konsultan); 

dan perusahaan.  

Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja 

antara lain : 

1) Meningkatkan kepuasan kerja 

2) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka 

3) Umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif 

4) Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar 
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5) Pengembangan perencanaan untuk meningkatkan kinerja  

2. Keselamatan Kerja  

a. Definisi Keselamatan Kerja  

Masalah keselamatan kerja tentunya sangat penting, sebab semua 

orang menginginkan keselamatan dalam melakukan pekerjaan yang 

diembaninya. Mulai dari lingkungan kerja yang aman, tenang, dan tentram. 

Kondisi ini sangat memungkinkan menciptakan suasana kerja yang baik dan 

pekerja akan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut dan hasil 

kerjanya memuaskan. Menurut Silalahi dan Rumondang (1991:22) 

menyatakan keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap 

perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. 

Seorang manajer harus menaruh perhatian besar terhadap keselamatan 

kerja dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa hati-hati dalam bekerja 

untuk mengurangi bahaya atau resiko-resiko yang akan terjadi.  

b. Faktor – Faktor Keselamatan Kerja 

Faktor-faktor keselamatan kerja menurut Syafi’I (2008:36) sebagai 

berikut. 

1. Penempatan benda atau barang sedemikian rupa sehingga tidak 

membahayakan atau mencelakakan orang – orang yang berada ditempat 

kerja atau sekitarnya. Penempatan dapat pula dilakukan dengan diberi 

tanda, batas – batas dan peringatan yang cukup. 

2. Perlindungan kepada para pegawai yang dapat menyebabkan kecelakaan, 

dengan cara memberikan alat perlindungan yang sesuai dan baik. 
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Perlengkapan perlindungan misalnya helm pengaman (helm safet), rompi 

keselamaatan (safety vest), sepatu keselamatan (safety boots), masker, 

penutup telinga dan sebagainya. 

3. Penyediaan perlengkapan yang dapat digunakan sebagai alat pencegahan 

pertolongan dan perlindungan. Perlengkapan pencegahan misalnya: 

pintu/terowongan darurat, pertololongan apabila terjadi kecelakaan 

seperti : tabung oksigen, mobil ambulan dan sebagainya. 

c. Indikator Keselamatan Kerja 

Indikator - indikator keselamatan kerja menurut Suma’mur (2001:67) 

sebagai berikut. 

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. 

b) 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. 

c) Peraturan di tempat kerja 

    Adanya larangan atau himbauan terhadap karyawan sebagai salah satu 

pencegahan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. 
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d. Fungsi dan Tujuan Keselamatan Kerja 

Menurut Ramlan DJ 2006 tujuan dari keselamatan kerja adalah 

sebagai berikut : 

1) Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional 

2) Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja 

3) Sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien 

3. Kesehatan Kerja  

a. Definisi Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu 

tempat kerja (perusahaan, pabrik, kantor, dan sebagainya) dan yang menjadi 

pasien dari kesehatan kerja ialah masyarakat pekerjaan dan masyarakat 

sekitar perusahaan tersebut (Notoatmodjo, 2011:200). 

Kesehatan kerja menurut Soepomo (1985:75) adalah aturan–aturan 

dan usaha–usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan 

perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam diri seorang 

itu, karena itu melakukan pekerjaan–pekerjaan dalam suatu hubungan kerja 

dan pengertian ini tidak jauh dari pendapat Mannulang (1990:87) yang 

menjelaskan bahwa kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan 

yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan yang sempurna baik 

fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara 

optimal.  
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Di Indonesia, dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan Kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan 

terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan 

oleh pekerjaan. Selanjutnya disebutkan bahwa cara mencapainya melalui 

upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan. 

Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960 pada BAB I pasal 2 

menyatakan bahwa 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. 

b. Faktor –Faktor Kesehatan Kerja 

Untuk dapat bekerja secara optimal, maka harus memperhatikan usaha 

dari keadaan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan, baik dalam keadaan 

yang sempurna fisik maupun psikis. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan kerja menurut Notoatmodjo (2011:203) sebagai 

berikut : 

1) Beban Kerja 

2) Beban tambahan akibat dari lingkungan kerja 

3) Kemampuan kerja 

c. Indikator Kesehatan Kerja 
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Kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga 

buruh dari kejadian yang merugikan kesehatan dalam suatu hubungan kerja. 

Indikator kesehatan kerja menurut Gary Dessler (1997:346) sebagai berikut. 

1) Keadaan dan Kondisi Karyawan 

    Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh 

karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktivitas dalam bekerja. 

2) Perlindungan Karyawan 

    Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan untuk 

menunjang kesejahteraan karyawan. 

d. Fungsi dan Tujuan Kesehatan Kerja 

Menurut Ramlan DJ (2006) tujuan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 

1) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja 

disemua lapangan pekerjaanya ketingkat yang setinggi-tingginya baik 

fisik, mental maupun kesejahteraan sosial. 

2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh keadaan 

atau kondisi lingkungan kerjanya seperti kecelakaan akibat kerja 

3) Memberi perlindungan bagi pekerja saat melaksanakan pekerjaannya dan 

kemungkinan terjadi bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang 

membahayakan kesehatan di tempat kerja. 

4) Menempatkan pekerjaan disuatu lingkungan pekerjaan berdasarkan 

keterampilan, kemampuan fisik dan psikis pekerjaannya. 

Sedangkan Suma’mur (1996) menerangkan bahwa kesehatan kerja 

bertujuan guna mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, 
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berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja 

dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindungi dari penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. 

C. Hubungan Antar Variabel 

a) Hubungan keselamatan kerja terhadap kinerja para karyawan 

Keselamatan kerja yaitu suatu keadaan dimana tenaga kerja merasa 

aman dan nyaman, atas perlakuan yang diperoleh dari lingkungannya dan 

berdampak terhadap kualitas bekerja seseorang. Perasaan nyaman mulai dari 

tenaga kerja, apakah dia merasa nyaman terhadap peralatan keselamatan 

kerja, peralatan yang digunakan, tata letak ruang kerja dan beban kerja yang 

diperoleh ketika melakukan pekerjaan. 

Menurut Dharma (2002:164) ukuran kinerja bagi manajer dapat dilihat 

berdasarkan beberapa item yang ada, salah satu diantaranya ialah tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau berdasarkan besarnya 

kecelakaan yang timbul oleh kelalaian dari karyawan. Bisa disimpulkan 

bahwa keselamatan kerja termasuk salah satu dari beberapa faktor yang 

penting dalam melaksanakan pekerjaan, dan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Grisma Ilfani (2013) dengan 

judul “Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan dengan metode analisis deskriptif, analisis multivariat, 

uji penyimpangan asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda 
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menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

b) Hubungan antara kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan 

Kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu 

tempat kerja (perusahaan, pabrik, kantor, dan sebagainya) dan yang menjadi 

pasien dari kesehatan kerja ialah masyarakat pekerjaan dan masyarakat 

sekitar perusahaan tersebut (Notoatmodjo, 2011:200). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Afrizal Firmanzah (2017) 

dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyaawan (studi pada karyawan PT.PLN (Persero) Area Kediri 

Distribusi Jawa Timur) dengan metode explanatory research dan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif menyimpulkan bahwa kesehatan kerja 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Nangoi (1994:137) menerangkan hubungan melalui pengertian 

pentingnya program K3 sebagai berikut: “Dan bila kita menerima K3 

sebagai aspek manajemen, maka masalah di bidang ini tidak terbatas pada 

kerugian yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan kerja (hazard) tidak 

diterapkannya manajemen K3 ini bisa juga mengakibatkan lingkungan kerja 

yang kurang sehat dan aman. Dalam lingkungan kerja yang seperti ini para 

karyawan merasa tidak enak dan tidak aman dalam bekerja, sehingga 

produktivitas dan efisiensi kerja akan menurun, ini juga berarti bahwa 

perusahaan akan sulit melakukan pengembangan perusahaan (organization 

development) dan mewujudkan tujuan dari perusahaan.”Dalam hal ini, 
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keadaan manajemen masih tidak berhasil karena kebutuhan dasar dari 

individu yakni kebutuhan akan rasa aman tidak terpenuhi. 

Seorang individu, apabila tidak berhasil memenuhi kebutuhannya itu, 

maka jelas didalam dirinya merasa tidak aman dan tidak puas dalam 

melakukan pekerjaannya. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka rasa 

tidak puas ini akan mempengaruhi semangat kerja dan tingkat kesehatan 

fisik maupun mental seorang tenaga kerja tersebut akan terganggu dan 

tentunnya akan merugikan perusahaan. 

c) Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan terhadap 

karyawan dari kecelakaan kerja yang dapat merugikan karyawan maupun 

perusahaan. 

Siagian (2002:263) berpendapat bahwa pentingnya memelihara 

kesehatan dan kebugaran para anggota organisasi sudah diakui secara luas 

dikalangan manajer karena karyawan yang sehat dan bugar, dalam arti fisik 

maupun dalam arti psikologi, akan mampu menampilkan kinerja yang 

sangat baik, dan tingkat kemalasan yang rendah. 

Kemajuan perusahaan dapat dilihat dari pengaruh keshatan dan 

keselamatan kerja karyawan, karena kondisi para pekerja yang maksimal 

akan mempenmgaruhi hasil kinerjanya, terutama jika perusahaan 

memberikan kenyamanan, jaminan keselamatan, fasilitas yang baik 

memadai yang membuat pekerja dengan tenang mengerjakan tanggung 
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jawabnya. Mangkunegara (2010:162) menyatakan bahwa “selain bertujuan 

menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, program 

keselamatan juga meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi 

kerja karyawan” dengan meningkatnya kegairahan kerja maka berdampak 

pula dengan meningkatnya kinerja karyawan. 

Pencegahan kecelakaan adalah bagian terpenting dari fungsi 

pemeliharaan karyawan. Kondisi fisik karyawan dapat ditinjau dari melalui 

penyakit, ketegangan dan tekanan seperti halnya melalui kecelakaan 

sebagian besar melalui K3 sedang diarahkan pada pencegahan penyakit 

yang timbul dari keadaan lingkungan di tempat kerja. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah keselamatan dan kesehatan kerja. 

Perusahaan perlu mementingkan keselamatan dan kesehatan karyawan, 

kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. 

Kesehatan para karyawan yang buruk akan mengakibatkan kecenderungan 

tingkat absensi yang tinggi dan produktivitas yang rendah. Maka dari itu, 

adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan 

secara material dan secara keseluruhan akan mampu meningkatkan prestasi 

kerja serta lebih produktif. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
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masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis hubungan antar variabel yang diteliti. 

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan 

pengembangan hipotesis tersebut, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

penelitian sesuai dengan sajian gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada kerangka pikir diatas dapat dijabarkan dengan penjelasan bahwa 

keselamatan kerja (𝑋1) menurut Suma’mur (2001:67) memiliki indikator untuk 

menjamin keselamatan kerja yaitu pemberian pelatihan keamanan, adanya alat 

pengaman, peraturan di tempat kerja dan kesehatan kerja (𝑋2) menurut Gary 

Dessler (1997:346) memiliki indikator untuk mempengaruhi tingkat kesehatan 

Keselamatan Kerja 

 (𝑋1) 

(𝑋1.1) Pemberian pelatihan 

keamanan 

(𝑋1.2) Adanya alat pengaman 

(𝑋1.3) Peraturan di tempat 

kerja 

Kesehatan Kerja 

(X2) 

(𝑋2.1)Keadaan dan kondisi 

karyawan 

(𝑋2.2)Perlindungan karyawan 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

(𝑌1) Kualitas 

(𝑌2) Kuantitas 

(𝑌3) Ketepatan waktu 

Gambar 2. 1: Keterkaitan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 
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kerja pegawai, yaitu dengan cara memperhatikan keadaan dan kondisi 

karyawan serta perlindungan terhadap karyawan 

 Menurut Mangkunegara (2000), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yyang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja 

sendiri dapat berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan karyawan. Menurut 

Silalahi dan Rumondang (1991) keselamatan merupakan suatu usaha untuk 

mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan. Menurut Manullang (1990) kesehatan kerja 

merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja 

memperoleh keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga 

memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 

 Menurut Dharma (2002) ukuran kinerja bagi manjer dapat dilihat dari 

beberapa item yang ada, salah satu diantaranya ialah tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan, atau berdasarkan besarnya kecelakaan yang timbul 

oleh kelalaian dari karyawan. Dapat disimpulkan bahwa keselamagtan kerja 

termasuk salah satu dari beberapa faktor yang penting dalam melaksanakan 

pekerjaan, dan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis ini dilandasi oleh hasil penelitian yang sebenarnya telah 

dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu dengan berbagai 
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macam hasil penelitian untuk masing-masing variabel. Dari penelitian ini 

peneliti menggunakan beberapa hipotesis, yaitu : 

H1 : Diduga keselamatan kerja (𝑿𝟏) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y) 

Ditinjau dari penelitian Merysa Anjani dkk (2014), Bagus Tri Widodo 

(2008), Muhammad Fachru Rozy(2013) menyatakan bahwa keselamatan 

karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

H2 : Diduga kesehatan kerja (𝑿𝟐) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y) 

Ditinjau dari penelitian Bagus Tri Widodo (2008), Rizkya Haerani 

(2014), Muhammad Fachru Rozy (2013) menyimpulkan bahwa kesehatan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H3 : Diduga kesehatan kerja (X2) berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan (Y) 

Ditinjau dari penelitian Rizkya Haerani, dkk (2014), Indria Al-Kutsar, 

dkk (2012) menunjukkan bahwa kesehatan kerja berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 


