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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Keselamatan 

 

1. Definisi perilaku keselamatan 

Kuswana (2014) mengemukakan bahwa keselamatan kerja adalah suatu 

keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta 

kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin 

dalam proses pengolahan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta 

lingkungan kerja. Menurut Zin, dkk (2012) perilaku keselamatan adalah 

perilaku yang mendukung praktek dan aktivitas keselamatan  dalam bekerja, 

dimana kedua hal tersebut harus diterima oleh karyawan sebagai 

persayaratan kerja untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja. Winarsunu 

(2008) mengemukakan bahwa keselamatan kerja adalah tingkah laku 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja yang secara khusus 

berhubungan dengan terbentuknya perilaku aman yang dapat meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan kerja dan terbentuknya perilaku aman dalam 

bekerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan 

beberapa sumber diatas, perilaku keselamatan merupakan tingkah laku 

individu yang mendukung aktivitas pekerjaan untuk mendapatkan suatu 

keadaan yang aman dan selamat di tempat bekerja. 
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2. Aspek-aspek perilaku keselamatan 

Menurut Borman dan Motowidlo; Campbell dkk (dalam Neal dan Griffin, 

2000), terdapat 2 aspek perilaku keselamatan, yaitu : 

a. Pelaksanaan Keselamatan (Safety Compliance) 

Pelaksanaan keselamatan merupakan perilaku karyawan dalam 

menerapkan perilaku keselamatan seperti membawa tata krama 

keselamatan dan mengikuti prosedur keselamatan ke dalam pekerjaan 

yang dilakukan. Contoh dari pelaksanaan keselamatan adalah pekerja 

wajib mengikuti prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan tempat dimana individu bekerja. 

b. Partisipasi Keselamatan (Safety Partisipation) 

Partisipasi keselamatan perilaku karyawan dalam merealisasikan 

keselamatan pada lingkungan kerja yang meliputi partisipasi dalam 

membantu rekan kerja, mempromosikan program keselamatan di tempat 

kerja, inisiatif dalam mendemonstrasikan perilaku keselamatan, dan ikut 

berusaha untuk meningkatan keamanan dan keselamatan di tempat kerja. 

Contoh dari partisipasi keselamatan kerja pada pekerja adalah turut 

berpartisipasi dan berusaha guna meningkatkan keselamatan dan 

keamanan di tempat kerja. 

Menurut Andi, Alifen, dan Chandra (2005), beberapa aspek perilaku 

keselamatan adalah : 

a. Pekerja melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja 
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b. Mengingatkan pekerja lain tentang bahaya dan keselamatan di tempat 

kerja 

c. Menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang disediakan 

perusahaan 

d. Meletakkan material dan peralatan bekerja pada tempat yang telah 

ditentukan 

e. Mengikuti semua prosedur keselamatan kerja yang ada di tempat kerja 

f. Mengikuti semua instruksi dari atasan 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Menurut Winarsunu (2008), terdapat 2 faktor yang akan mempengaruhi 

perilaku keselamatan yaitu: 

a. Kondisi tempat kerja 

1) Lingkungan fisik 

Pekerjaan yang menggunakan alat industri berteknologi tinggi harus 

memfasilitasi karyawan dengan pelatihan prinsip dan praktek 

keselamatan kerja agar dapat melindungi diri dari bahaya-bahaya 

peralatan dan mesin yang desainnya kurang baik. 

2) Jenis Industri 



20 
 

  

   

Jenis industri yang cukup berat akan membutuhkan persyaratan fisik. 

Semakin pekerjaan tersebut membutuhkan persyaratan fisik, semakin 

tinggi resiko angka kecelakaan kerja. 

3) Jam Kerja 

Dalam sebuah industri,jam kerja karyawan sangat perlu diperhatikan. 

Hal tersebut dikarenakan semakin banyak jam kerja, akan semakin 

tinggi kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi. 

4) Pencahayaan 

Para ahli semakin berkeyakinan bahwa semakin baik pencahayaan, 

semakin kecil angka kecelakaan kerjanya. 

5) Temperatur 

Tinggi rendahnya temperatur yang ada di temppat kerja dapat 

mempengaruhi banyaknya kejadian kecelakaan kerja. 

6) Desain Peralatan 

Hal yang penting dalam mendesain permesinan yang aman adalah 

penyediaan perlengkapan keselamatan kerja. 

b. Faktor-faktor personal 

1) Kemampuan kognitif  

Ada anggapan yang berkembang bahwa kecerdasan berkorelasi 

secara negatif dengan kecelakaan. 
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2) Kesehatan 

Karyawan yang memiliki kesehatan yang buruk/banyak sakit 

cenderung mendapatkan kecelakaan kerja yang lebih tinggi. 

3) Kelelahan 

Kelelahan dapat menjadi penyebab menurunnya produksi dan 

menjadi penyebab kecelakaan kerja 

4) Pengalaman kerja 

Pada suatu industri, training keselamatan yang komprehensif sangat 

diperlukan untuk para pekerja barunya. 

5) Karakteristik Kepribadian 

Pada beberapa kasus kecelakaan kerja, beberapa pekerja yang 

mengalami kecelakaan memiliki kepribadian yang ambisius, 

pendendam, penakut, dan emosi tidak stabil. 

B. Kelelahan 

1. Definisi Kelelahan  

Menurut Nurmianto (2003) kelelahan akan menurunkan kinerja dan 

menambah tingkat kesalahan kerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan 

memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industri. Menurut 

Tarwaka, dkk (2004) kelelahan merupakan mekanisme perlindungan agar 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut, yang ditandai dengan kehilangan 

efisiensi dan penurunan kapasitas kerta serta ketahanan tubuh sehingga 
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dengan demikian terjadilah pemulihan setelah istirahat. Menurut Budiono 

(dalam Hidayat, 2016)  Kelelahan  adalah suatu kondisi yang disertai 

penurunan efisiensi dan kebutuhan dalam bekerja. Kelelahan merupakan 

kondisi yang ditandai dengan perasaan lelah dan menurunkan kesiagaan 

serta berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kelelahan kerja dalam suatu 

industri berkaitan pada tiga gejala yang saling berhubungan yaitu perasaan 

lelah, penurunan fisiologis dalam tubuh dan menurunnya kapasitaas kerja. 

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa keleahan merupakan suatu penurunan kondisi baik 

kondisi psikologis maupun fisik seseorang sehingga membuat orang tersebut 

kinerjanya menurun. 

2. Aspek-aspek kelelahan kerja 

Menurut Tarwaka (2004), terdapat 3 aspek kelelahan yaitu : 

a. Pelemahan kegiatan adalah berkurangnya suatu tingkat aktivitas yang 

dilakukan karyawan di tempat kerja dikarenakan aktivitas tersebut 

cenderung membosankan dan membuat para pekerja merasa mengantuk. 

Contoh dari pelemahan kegiatan dapat diindikasikan dengan perilaku dan 

kegiatan kerja karyawan yang kurang bersemangat serta cenderung lesu 

dan mengantuk dalam menjalankan aktivitas bekerja. 

b. Pelemahan motivasi merupakan adanya suatu “penolakan” dari suatu 

dorongan psikologis yang menyebabkan timbulnya tindakan untuk 

bekerja. Contoh dari pelemahan motivasi adalah pekerja menjadi enggan 

dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
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c. Gambaran kelelahan fisik merupakan beberapa gejala kelelahan yang 

terdapat pada beberapa bagian tubuh. Contoh dari gambaran kelelahan 

fisik adalah karyawan sering merasakan pusing ketika sedang melakukan 

pekerjaannya. 

Menurut Mustopo (2011), aspek-aspek kelelahan adalah sebagai berikut: 

a. Penurunan motivasi yang ditandai dengan perubahan suasana hati 

menjadi lebih negatif, munculnya rasa malas untuk memulai kerja, 

mudah tersinggung dan merasa mengantuk. 

b. Penurunan rentang perhatian yaitu menurunnya tingkat kewaspadaan dan 

kesulitan berkonsentrasi terhadap tugas-tugas tertentukhususnya yang 

membutuhkan tingkat kewaspadaan tinggi. 

c. Kehilangan daya ingat jangka pendek yaitu pekerja yang mudah lupa 

terhadap kejadian yang baru saja dialami. Contohnya pekerja akan 

mudah lupa terhadap pesan-pesan atau data-data yang baru saja dibaca. 

d. Waktu reaksi melambat yaitu terjadi ketika bertambahnya tingkat 

kesulitan pekerjaan yang dapat menyebabkan respon pekerja menjadi 

lambat. 

e. Tidak menyadari adanya penurunan performance yaitu pekerja yang tahu 

kesalahannya tetapi tidak berusaha mengkoreksinya. Hal tersebut dapat 

membuat individu kehilangan fleksibilitas dalam pendekatan masalah 

serta kemampuannya dalam mengamati suatu persoalan. 
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f. Menurunnya interpersonal skills dan kegagalan crew coordination yaitu 

menurunnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain yang 

dapat mempengaruhi/menyebabkan menurunnya kerjasama tim. 

C. Hubungan Kelelahan dan Perilaku Keselamatan pada Karyawan PT. X 

 

Salah satu aspek dari kelelahan adalah pelemahan motivasi, yaitu suatu 

“penolakan” dari suatu proses psikologis yang menyebabkan timbulnya tindakan 

untuk bekerja. Aspek pelemahan motivasi ini berhubungan dengan aspek 

perilaku keselamatan yaitu pelaksanaan kegiatan. Apabila motivasi karyawan 

melemah, maka rendah pula pelaksanaan perilaku keselamatan karyawan 

tersebut.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda dkk 

(2016) yaitu gaya kepemimpinan safety, iklim keselamatan kerja, kepuasan 

kerja, motivasi keselamatan kerja dan kelelahan kerja memiliki pengaruh 

terhadap perilaku keselamatan kerja karyawan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Fara, dkk (2017) 

dimana hasilnya adalah bahwa ada hubungan antara motivasi berperilaku aman 

dengan safety behavior pada pekerja rekanan bagian sipil di PT. Indonesia 

Power UP Semarang.  Motivasi seseorang memang terbukti dapat 

mempengaruhi perilaku keselamatan.  

Aspek pelemahan motivasi pada variabel kelelahan juga memiliki 

hubungan dengan aspek perilaku keselamatan yaitu partisipasi. Semakin rendah 

motivasi karyawan, maka kemungkinan rendahnya partisipasi keselamatan pada 

karyawan akan semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Neal dkk (2012) yaitu motivasi merupakan faktor penting 
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dalam partisipasi keselamatan, karena partisipasi perlu dilakukan sesuai dengan 

keinginan diri sendiri.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku keselamatan, salah 

satunya adalah adanya aspek kelelahan yang berhubungan aspek perilaku 

keselamatan yaitu aspek kelelahan pelemahan kegiatan dan aspek pelaksanaan 

keselamatan. Hal ini didukung dengan pernyataan Endroyo dan Tugino (2007) 

yaitu produktivitas dan keselamatan berlangsung bertentangan dengan satu sama 

lain, artinya bila produktivitasnya tinggi, kemungkinan keselamatannya rendah. 

 Aspek  kelelahan dapat mempengaruhi perilaku keselamatan karyawan. 

Salah satunya adalah aspek kelelahan pelemahan motivasi yang berhubungan 

dengan aspek keselamatan yaitu partisipasi keselamatan. Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Winarsunu (2008) yaitu lingkungan 

kerja yang penuh tekanan, tidak nyaman, peralatan yang sudah usang tetapi tetap 

dipergunakan, pengaturan jam kerja dan pembagian kerja yang tidak 

mengindahkan keterbatasan manusia dan lain-lain semua bersumber dari 

kemauan manajemen. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan, maka menejemen 

bertanggung jawab atas kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan. 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara kelelahan dan 

perilaku  keselamatan pada karyawan PT X.  Semakin tinggi kelelahan semakin 

rendah perilaku keselamatan. Semakin rendah kelelahan semakin tinggi perilaku 

keselamatan 
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