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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Keselamatan Kerja 

2.1.1.1 Pengertian Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan 

pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan 

cidera dan kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi 

pekerja dan perusahaan. 

Keselamatan kerja juga menunjuk pada suatu kondisi kerja yang aman dan 

selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Keselamatan 

kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material dan metode yang 

mencakup lingkungan kerja agar supaya pekerja tidak mengalamai cedera menurut 

Mangkunegara dalam (Sayuti, 2013, p. 195). 

Menurut (AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, p. 161) bahwa 

“Keselamatan kerja menunjukan pada kondisi yang aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja”. 

Menurut (Buntarto, 2015, p. 1) bahwa: 

“Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya selama 

melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja adalah salah satu faktor yang 

harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia yang 

menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung 

pada jenis, bentuk dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan”. 
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Menurut (Suwardi dan Daryanto, 2018, p. 1) bahwa: 

“Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, 

pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja 

dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sasaran 

keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, 

di permukaan air, maupun di udara”. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan suatu 

langkah perusahaan dalam menanggulangi resiko kemungkinan terjadi kecelakaan 

melalui pengelolaan tempat kerja yang baik dan aman. 

 

2.1.1.2 Tujuan Keselamatan Kerja 

Menurut (Buntarto, 2015, p. 6) tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai 

berikut:  

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan 

untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas 

nasional 

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja melalui 

pengamanan kerja 

3. Memelihara sumber produksi dan menggunakan secara aman dan efisien dalam 

mengurangi resiko kecelakaan kerja 

 

2.1.1.3 Pentingnya Keselamatan Kerja 

Menurut (Bangun, 2012, p. 379) menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan 

pentingnya keselamatan kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan 
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untuk melaksanakannya, antara lain alasan pentingnya keselamatan kerja adalah 

alasan moral, hukum, ekonomi.  

1. Moral Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu 

sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi. 

Manusia memilliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Para pemberi kerja 

melaksanakan itu untuk membantu dan memperingan beban penderitaan atas 

musibah kecelakaan kerja yang dialami para karyawan dan keluarga. 

2. Hukum Undang-undang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap 

pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapi yang ditimbulkan 

pekerjaan. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam 

melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapat 

hukuman yang setimpal yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. 

Yang tertera pada undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerjapada segala lingkungan 

kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, 

yang berada di wilayah hokum Republik Indonesia. 

3. Ekonomi Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena 

mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan 

kerja yang dialami pekerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian 

kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada pihak asuransi. Kerugian 
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tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya pengobatan dan pertanggungan 

lainnya, tetapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan 

kerja yang diderita para pekerja 

 

2.1.1.4 Indikator Keselamatan Kerja 

Menurut (AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, p. 112) bahwa indikator 

penyebab keselamatan kerja adalah:  

1. Keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi :  

a. Penyusunan  dan  penyimpanan  barang-barang  yang  berbahaya  yang  

kurang diperhitungkan keamanannya.  

b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.  

c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.  

2. Pemakaian peralatan kerja, yang meliputi :  

a. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak  

b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik  

 

2.1.2 Kesehatan Kerja 

2.1.2.1 Pengertian Kesehatan Kerja 

Menurut (Sayuti, 2013, p. 196) bahwa “Kesehatan kerja adalah hal yang 

menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja 

pada sesuatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal”. 

Sedangkan menurut Santoso dalam (Sayuti, 2013, p. 196) bahwa 

“Kesehatan kerja adalah kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan kerja adalah 
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bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan 

kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun social”.  

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia, Kesehatan Kerja bertujuan untuk memberi bantuan kepada tenaga kerja, 

melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan 

lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan, memberi pengobatan dan perawatan 

serta rehabilitas (Paramita, C. C. P dan Wijayanto, 2012). 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pada Pasal 

1 menjelaskan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu 

alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya 

mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. 

Selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pada Pasal 2 

menjelaskan sebagai berikut:  

1. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. 

2. APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. 

3. APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha 

secara cuma-cuma. 

Menurut White (Dalam Widodo, 2015: 243) bahwa “Sehat adalah suatu 

keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan apa pun 

atau tidak ada tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan”.  
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Menurut Hans dalam (Widodo Suparno, 2015, p. 244) bahwa “Kesehatan 

kerja adalah 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”.  

Menurut (Sedarmayanti, 2011a, p. 120) bahwa “Kesehatan kerja 

menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kesehatan pegawai dapat 

terganggu karena penyakit, stress (ketegangan) maupun karena kecelakaan. 

Kesehatan pegawai yang rendah atau buruk akan mengakibatkan kecenderungan 

tingkat absensi yang tinggi dan produktivitas rendah.” 

 

2.1.2.2 Indikator Kesehatan Kerja 

Menurut (Sedarmayanti, 2011a, p. 112), indikator Kesehatan Kerja adalah 

sebagai berikut:  

1. Pembiayaan Kesehatan 

Besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan atau 

memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh perorangan. 

2. Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan adalah perusahaan wajib memberikan pelayanan kesehatan 

terbaik kepada semua karyawan seperti memberikan tunjangan atau setiap karyawan 

wajib terdaftar dan mengikuti BPJS kesehatan dari perusahaan 
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3. Perlengkapan 

Perlengkapan merupakan sesuatu bentuk obat-obatan yang berada di sekitar 

lingkungan kerja karyawan 

4. Prosedur kesehatan  

Prosedur adalah upaya perusahaan dalam memberikan langkah atau cara-cara 

menggunakan peralatan pada tempat kerja 

 
2.1.3 Lingkungan Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut (Sunyoto, 2015, p. 38), bahwa “Lingkungan kerja merupakan 

bagian komponen yang sangat penting ketika karyawan melakukan aktivitas 

bekerja. Dengan memerhatikan lingkungan kerja yang baik atau menciptakan 

kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi untuk bekerja, maka akan 

membawa pengaruh terhadap kegairahan atau semangat karyawan dalam bekerja”. 

Sedangkan menurut (Rivai, 2012, p. 3), bahwa “Lingkungan kerja 

merupakan elemen organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai pengaruh 

yang kuat didalam pembentukan perilaku individu dalam organisasi dan 

berpengaruh terhadap prestasi organisasi”. 

Menurut (Buntarto, 2015, p. 306), bahwa “Penciptaan lingkungan kerja 

yang lebih menarik dapat meningkatkan kinerja dan komitmen karyawan”. Persepsi 

karyawan tentang lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan, yang 

berarti bahwa penyediaan lingkungan kerja yang kondusif oleh perusahaan akan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 



15 

 

 

Berdasarkan pada pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja adalah elemen yang sangat penting dalam organisasi yang mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan perilaku karyawan dan berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan karena apabila lingkungan kerja baik, maka 

karyawan akan termotivasi untuk bekerja sehingga kinerjanya pun akan meningkat.  

 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Menurut (Moehariono, 2013, p. 24), secara garis besar lingkungan kerja 

dipengaruhi oleh faktor berikut: 

1. Fasilitas kerja.  

Lingkungan kerja yang kurang mendukung pelaksanaan pekerjaan ikut 

menyebabkan kinerja yang buruk, seperti kurangnya alat kerja, fasilitas yang 

kurang, serta prosedur yang tidak jelas. 

2. Gaji dan tunjangan.  

Gaji yang tidak sesuai dengan harapan pekerja akan membuat pekerja setiap 

saat melirik pada lingkungan kerja yang lebih menjamin pencapaian harapan 

pekerja. 

3. Hubungan kerja.  

Kelompok kerja dengan kekompakan dan loyalitas yang tinggi akan 

meningkatkan kinerja, karena antara satu pekerja dengan pekerja lainnya akan 

saling mendukung pencapaian tujuan dan hasil kerja. 
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2.1.3.3 Jenis-jenis Lingkungan Kerja 

Menurut (Sedarmayanti, 2011a, p. 27), terdapat beberapa jenis lingkungan 

kerja fisik, yaitu: 

1. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan 

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya 

yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami 

kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam 

melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 

2. Temperatur di Tempat Kerja (Suhu).  

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperature 

berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan 

normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh.  

3. Kelembaban di Tempat Kerja.  

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa 

dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi 

oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama anatara temperatur, 

kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut 

akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau 

melepaskan panas dari tubuhnya.  
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4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja.  

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. 

5. Kebisingan di Tempat Kerja.  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya 

adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak 

dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat 

menggangu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan 

kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa 

menyebabkan kematian..  

6. Getaran Mekanis di Tempat Kerja.  

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang 

sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat menimbulkan 

akibat yang tidak diinginkan. secara umum getaran mekanis dapat mengganggu 

tubuh seperti konsentrasi bekerja, datangnya kelelahan, timbulnya penyakit.  

7. Bau-bauan di Tempat Kerja.  

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, 

karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi 

terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman.  

8. Tata Warna di Tempat Kerja. 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-

baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan 

penataann dekorasi.  
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9. Dekorasi di Tempat Kerja.  

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi 

tidak hanya berkaitan dengan hasil kerja saja tetapi berkaitan juga dengan cara 

mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja.  

10. Musik di Tempat Kerja.  

Musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu dan tempat dapat 

membangkitkan dan merangsang karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu, 

lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja.  

11. Keamanan di Tempat Kerja.  

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman 

maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan 

Petugas Keamanan (SATPAM). 

 

2.1.3.4 Indikator Lingkungan Kerja 

Dari penjelasan teori sebelumnya maka dalam peneliatian ini, peneliti 

menggunakan indikator menurut (Sedarmayanti, 2011b, p. 28) sebagai berikut: 

1. Penerangan 

Cahaya/penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapat 

keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhitungkan adanya 

penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan 
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2. Suhu udara 

Keadaan panas atau dinginnya udara disuatu tempat pada waktu tertentu, yang 

akan dipengaruhi oleh banyaknya atau sedikitnya panas matahari yang diterima 

bumi. 

3. Suara Bising 

Salah satu polusi yang cukup menyibukan para pakar adalah kebisingan, yaitu 

bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. 

4. Penggunaan warna 

Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan 

lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. 

Makadari itu menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan  

5. Ruang gerak yang diperlukan 

Dalam suatu perusahaan hendaknya karyawan yang bekerja mendapat tempat 

yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. 

6. Keamanan Kerja 

Guna mendapat tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. 

7. Hubungan karyawan 

Dalam hubungan karyawan ini terdapat dua hubungan sebagai individu dan 

hubungan sebagai kelompok. 

 

2.1.4 Kinerja Karyawan 

 Setiap organisasi selalu berusaha agar produktivitas kerja karyawan dapat 

ditingkatkan. Untuk itu pimpinan perlu mencari cara dan solusi guna meningkatkan 
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kinerja karyawan. Hal itu penting, sebab kinerja mencerminkan kesenangan yang 

mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerjaan lebih cepat dapat 

diselesaikan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai. 

 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja 

 

 Menurut (Sulaksono, 2015, p. 91) Kinerja adalah perbandingan hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam). 

 Faustino Cardosa Gomes dalam (Sulaksono, 2015, p. 91) mengemukakan 

definisi kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi, serta efektivitas sering 

dihubungkan dengan produktivitas. 

 Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara dalam (Sulaksono, 2015, p. 91) 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kuntitas dan kualitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

 Menurut Prawiro Sentono dalam (Sinambela. Lijan Poltak, 2016, p. 481) 

kinerja dalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelempok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral dan etika. 

 Menurut Schermerhorn, Hunt, dan Osborn dalam (Sinambela. Lijan Poltak, 

2016, p. 481) kinerja dalah sebagai kulitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-

tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi. 

 Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 
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dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

2.1.4.2 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kinerja Karyawan 

 

 Menurut Simamora dalam (Sulaksono, 2015, p. 103) menyatakan bahwa 

kinerja secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: 

1. Faktor Individual yang terdiri dari : kemampuan dan keahlian latar belakang, 

demografi. 

2. Faktor Psikilogis yang terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran. 

3. Faktor Organisasi yang terdiri dari sumber daya, kompensasi, penghargaan, 

struktur, job design. 

 Sedangkan Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja menurut Sedarmayanti 

dalam (Sulaksono, 2015, p. 104) adalah sebagai berikut : 

1. Sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja). Sikap mental yang 

dimiliki oleh seorang karyawan akan memberikan pengaruh terhadap 

kinerjanya. 

2. Pendidikan. Pendidikan yang dimiliki oleh seorang karyawan akan 

memengaruhi kinerja karyawan tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang 

karyawan maka kemungkinan kinerjanya juga semakin tinggi. 

3. Keterampilan. Karyawan yang memiliki keterampilan akan mempunyai kinerja 

yang lebih baik daripada karyawan yang tidak memiliki ketermpilan. 

4. Kepemimpinan. Kepemimpinan manajer memberikan pengaruh terhadap 

kinerja karyawannya. Manajer yang memiliki kepemimpinan yang baik akan 

dapat meningkatkan kinerja bawahannya. 
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5. Tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan karyawan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya 

apabila mempunyai penghasilan yang sesuai. 

6. Kedisiplinan. Kedisiplinan yang kondusif dan nyaman akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

7. Komunikasi. Para manajer dan karyawan harus senantiasa menciptakan 

komunikasi yang harmonis dan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik 

maka akan mempermudah dalam menjalankan tugas perusahaan. 

8. Sarana pra sarana. Perusahaan harus memberikan fasilitas atau sarana dan pra 

sarana yang dapat mendukung kinerja karyawan. 

9. Kesempatan berprestasi. Adanya kesempatan berprestasi dalam perusahaan 

dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk selalu meningkatkan 

kinerja. 

 

2.1.4.3 Penilaian Kinerja Karyawan 

 

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak 

manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah 

melakukan pekerjaannya. Menurut Mathis dan Jackson dalam (Irham, 2016, p. 203) 

“Penilaian Kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan 

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan 

kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut.” Penilaian tersebut nantinya 

akan menjadi bahan masukan yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan 

dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan, atau yang biasa disebut perbaikan yang 

berkelanjutan.  
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Menurut Wibowo dalam (Irham, 2016, p. 204) ada lima faktor dalam 

penilaian kinerja yang populer, yaitu: 

1. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan 

keluar. 

2. Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran dan kontribusi. 

3.  Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan atau 

perbaikan. 

4.  Kedisiplinan, meliputi: kehadiran, sanksi, waskat, regulasi, dapat 

dipercaya/diandalkan dan ketepatan waktu. 

5. Komunikasi, meliputi: hubungan antar karyawan maupun dengan pimpinan, 

media komunikasi. 

 

2.1.4.4 Tujuan Penilaian Kinerja 

 

Kinerja merupakan kegiatan pengolahan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, 

tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. Sedangkan kinerja merupakan 

tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, membantu mengusahakan 

kerangka kerja bagi supervisor. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan 

kinerja individual dengan tujuan organisasi. 

 Sedangkan tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Veithzal dalam 

(Irham, 2016, p. 203) pada dasarnya meliputi: 
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1. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji 

berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang. 

3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan. 

4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan kedalam: 

a. Pengawasan kembali, seperti diadakannya mutasi, rotasi pekerjaan. 

b. Promosi, kenaikan jabatan. 

c. Training atau pelatihan. 

6. Meningkatkan motivasi kerja. 

7. Meningkatkan etos kerja. 

8. Memperkuat hubungan antar karyawan dengan supervisor melalui diskusi 

tentang kemajuan kerja mereka. 

9. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karir dan 

keputusan perencanaan suksesi. 

10. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk hasil 

yang baik secara menyeluruh. 

 

2.1.4.5 Indikator Kinerja Karyawan  

 

 Menurut Robbins dalam (Sulaksono, 2015, p. 119) indikator untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu : 
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1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan.  

2. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. 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.  

4. Efektivitas 

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian 

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan 

fungsi kerjanya  

6. Komitmen kerja 

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Putry 

Mutiarasari 
Arih Prasetyo 

Mochammad 

Djudi 

(2017) 

Pengaruh 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

serta Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Motivasi dan 
Kinerja 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 
(X1) 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

Motivasi dan 
Kinerja(Y) 

Variabel (X): 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

Lingkungan 

kerja 

(Y): kinerja 

Variabel: 

(Y): 
Motivasi 

Objek penelitiannya berbeda 

(1) lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan 
signifikansi terhadap kinerja 

pegawai, (2) Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

berpengaruh signifikansi 
terhadap kinerja karyawan, (3) 

Lingkungan kerja dan 

Keselamatan dan kesehatan 

kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan (PT. 

AXA Financial Indonesia 

cabang Malang) 

Elphiana E.G, 

Yuliansyah 

M. Diah, 
M. Kosasih 

Zen 

(2017) 

Pengaruh K3 

terhadap Kinerja 

Karyawan 
PT. Pertamina EP 

Asset 2 Prabumulih 

K3 (X1) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Variabel: (X): 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 
(K3) 

(Y): Kinerja 

karyawan 

Variabel: 

(X): 

Lingkungan Kerja. 
Objek penelitiannya berbeda. 

(1) Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara 

keselamatan dan kesehatan 
kerja dan kinerja karyawan PT 

Pertamina EP Asset 2 

Prabumulih.  

 

Aris Imam 
Hidayat 

(2016) 

Pengaruh K3, dan 
Lingkungan Kerja 

terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan PT. 
Miwon Indonesia 

Disiplin kerja 
(X) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Variabel: (X): 
K3 dan 

lingkungan kerja 

variabel: (Y): produktivitas 
kerja 

objek penelitiannya berbeda 

keselamatan dan kesehatan 
kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Miwon 

Indonesia.  
 

Eka Ristiani 
(2015) 

Pengaruh Program 
Kesehatan & 

Keselamatan Kerja 

Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan 

Bagian Produksi 

PT. Surya 

Bratasena 
Plantation 

Pelalawan 

Kesehatan & 
Keselamatan 

kerja 

(X1) 

Lingkungan 
Kerja (X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Variabel: (X): 
Kesehatan, 

keselamatan 

kerja dan 

Lingkungan 
Kerja 

(Y): 

Kinerja 

karyawan 
 

Objek penelitiannya berbeda (1) Kesehatan & keselamatan  
kerja (K3) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan, 

(2) Lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, 

(3) Kesehatan & keselamatan 

kerja dan lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

A.Aji Tri 

Budianto 

Amelia Katini 
(2015) 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 
Pegawai Pada PT. 

Perusahaan Gas 

Negara (Persero) 

SBU Distribusi 
Wilayah Jakarta 

Lingkungan 

kerja 

(X) 
Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Variabel (X): 

Lingkungan 

(Y): 
Kinerja 

karyawan 

Variabel: (X): 

Keselamatan dan kesehatan 

kerja 
Objek penelitian berbeda 

Lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai PT. 

Perusahaan Gas Negara 
(Persero) SBU Distribusi 

Wilayah Jakarta 

Wieke Yuni 
Christina 

Ludfi Djakfar 

Armanu 

Thoyib 
(2012) 

Pengaruh  Budaya 
Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) Terhadap 

Kinerja Proyek 
Konstruksi 

Keselamatan & 
Kesehatan 

kerja 

(X) 

Kinerja 
(Y) 

Variabel: (X): 
Keselamatan dan 

kesehatan kerja 

(Y): 

kinerja 

Variabel (X): 
Budaya 

Objek penelitian berbeda 

Terdapat pengaruh signifikan 
lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai 
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Ria 

Damayanti 

Nurlaela 
Sarah Usman 

(2018) 

Pengaruh 

Keselamatan Kerja 

Dan Kesehatan 
Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PT. Pulau Lemon 

Manokwari 

Keselamatan 

Kerja Dan 

Kesehatan 
kerja 

(X) 

Kinerja 

Karyawan 
(Y) 

Variabel (X): 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 
(Y): kinerja 

karyawan 

Variabel (X): lingkungan kerja 

Objek penelitian berbeda 

(1) Keselamatan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, (2) Kesehatan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, (3) Keselamatan 

kerja dan kesehatan kerja 

berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan 

Meidya Dwi 
Novita Sari 

Bambang 

Suratman 
(2019) 

Pengaruh 
Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Dan Lingkungan 
Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Produksi Di 

UD.Mulia Jaya 
Taman Sidoardjo 

Keselamatan 
Dan Kesehatan  

kerja 

(X1) 
Lingkungan 

Kerja 

(X2) 

Kinerja 
Karyawan 

(Y) 

Variabel (X): 
keselamatan dan 

kesehatan kerja, 

Lingkungan 
kerja 

(Y): kinerja 

karyawan 

Objek penelitian berbeda (1) Keselamatan dan kesehatan 
kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, (2) 

Lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan 

Fx.Pudjo 

Wibowo 

Gregorius 

Widiyanto 
(2019) 

Pengaruh 

Keselamatan  Dan 

kesehatan Kerja 

Dan lingkungan 
kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Bagian Produksi 

Pada Perusahaan 
Tom’s Silver 

Yogyakarta 

Pengaruh 

Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja 
(X1) 

Lingkungnkerj

a 

(X2) 
Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Variabel (X): 

keselamatan dan 

kesehatan kerja, 

Lingkungan 
kerja 

(Y): kinerja 

karyawan 

Objek penelitian berbeda (1) Keselamatan dan kesehatan 

kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, (2) 

Lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan, (3) 

Kelesamatan dan kesehatan 

kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Diana 

Khairani 
Sofyan 

(Sofyan, 

2013) 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja 

Kerja Pegawai 

BAPEDA 

Lingkungan 

Kerja 
(X) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Variabel (X): 

lingkungan kerja 
(Y): kinerja 

Variabel (X) keselamatan dan 

kesehatan kerja 
Objek penelitian berbeda 

Terdapat pengaruh signifikan 

lingkungan kerja terhadap 
kinerja pegawai 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Setiap organisasi selalu berusaha agar produktivitas kerja karyawan dapat 

ditingkatkan. Untuk itu pimpinan perlu mencari cara dan solusi guna meningkatkan 

kinerja karyawan. Hal itu penting, sebab kinerja mencerminkan kesenangan yang 

mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerjaan lebih cepat dapat 

diselesaikan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai. 
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Menurut (AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, p. 161) bahwa 

“Keselamatan kerja menunjukan pada kondisi yang aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja”. 

Menurut (AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, p. 112) bahwa indikator 

penyebab keselamatan kerja adalah:  

1. Keadaan tempat lingkungan kerja 

2. Pemakaian peralatan kerja 

Keselamatan kerja memberikan pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, dimana semakin baik keamanan perusahaan akan keselamatan kerja 

maka akan meningkatkan kinerja karyawan, dimana karyawan merasa aman untuk 

bekerja, hal ini didukung oleh penelitian Putry Mutiarasari Arih Prasetyo 

Mochammad Djudi (2017) menyatakan bahwa keselamatan kerja memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut (Sedarmayanti, 2011b, p. 120) bahwa “Kesehatan kerja 

menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kesehatan pegawai dapat 

terganggu karena penyakit, stress (ketegangan) maupun karena kecelakaan. 

Kesehatan pegawai yang rendah atau buruk akan mengakibatkan kecenderungan 

tingkat absensi yang tinggi dan produktivitas rendah.” 

Menurut (Sedarmayanti, 2011b, p. 112), indikator Kesehatan Kerja adalah 

sebagai berikut:  

1. Pembiayaan Kesehatan 

2. Pelayanan Kesehatan  

3. Perlengkapan 



29 

 

 

4. Prosedur kesehatan  

Kesehatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 

dimana semakin prima kerja karyawan maka akan meningkatkan kinerja karyawan, 

hal ini didukung oleh penelitian Eka Ristiani (2015) menyatakan bahwa kesehatan 

kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut (Rivai, 2012, p. 3), bahwa “Lingkungan kerja merupakan elemen 

organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai pengaruh yang kuat didalam 

pembentukan perilaku individu dalam organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi 

organisasi”. 

Menurut (Sedarmayanti, 2011b, p. 28) indikator lingkungan kerja adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerangan 

2. Suhu udara 

3. Suara Bising 

4. Penggunaan warna 

5. Ruang gerak yang diperlukan 

6. Keamanan Kerja 

7. Hubungan karyawan 

Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhada kinerja karyawan, 

artinya semakin nyaman lingkungan kerja yang diciptakan atau disediakan 

perusahaan akan menunjang pada peningkatan kinerja karyawan. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Wieke Yuni Christina Ludfi Djakfar Armanu Thoyib (2012) 
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yang menyatakan Terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara dalam (Sulaksono, 2015, p. 91) 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kuntitas dan kualitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Menurut Robbins dalam (Sulaksono, 2015, p. 119) indikator untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu : 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 

6. Komitmen kerja 

Secara bersama-sama apabila keselamatan kerja, kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja ditingkatkan maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini 

didukung oleh penelitian Putry Mutiarasari Arih Prasetyo Mochammad Djudi 

(2017) Eka Ristiani (2015) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikansi terhadap kinerja pegawai, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) berpengaruh signifikansi terhadap kinerja karyawan, Lingkungan kerja 

dan Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan (PT. AXA Financial Indonesia cabang Malang) 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu hipotesis penelitian secara umum yakni “Terdapat Pengaruh Keselamatan 

Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan”. 
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