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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Kautsar dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 

Karyawan Tetap Bagian Produksi PR. Sejahtera Abadi Malang)” menyatakan 

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap kinerja karyawan. Selain itu dalam pengujian secara 

parsial juga membuktikan bahwa baik keselamatan maupun kesehatan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini berarti 

penerapan keselamatan dan kesehatan yang baik maka akan meningkatkan 

kinerja karyawan PR. Sejahtera Abadi Malang, karena apabila karyawan 

mendapatkan perlindungan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja 

maka mereka tidak perlu merasa khawatir atas gangguan yang akan timbul di 

tempat kerja dan dapat bekerja secara optimal sehingga kinerja mereka semakin 

meningkat. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel 

keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja. Perbedaannya adalah dalam 

penelitian ini menggunakan variabel semangat kerja sebagai mediator antara 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Dalam penelitian Ilfani dan Nugraheni (2013) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Pada PT. Apac Inti Corpora Bawen Jawa Tengah Unit Spinning 2)” 
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menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Apac 

Inti Corpora Bawen Jawa Tengah Unit Spinning 2.Persamaannya adalah 

menggunakan variabel independen yang sama yaitu keselamatan dan kerja serta 

menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya adalah dalam penelitian Ilfani dan Nugraheni hanya 

menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu keselamatan dan 

kesehatan kerja. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel 

independen, dependen dan intervening yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, 

kinerja karyawan dan semangat kerja. 

Penelitian Indriasari (2008) yang berjudul “Pengaruh Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Bagian 

Produksi PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas)” menyatakan bahwa 

variabel keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

baik secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian 

Indriasari juga dijelaskan bahwa semakin baik tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja yang diterapkan maka semakin baik pula kinerja karyawan 

bagian produksi PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, begitu sebaliknya. 

Persamaannya adalah variabel independen yang digunakan yaitu keselamatan 

dan kesehatan kerja serta variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel semangat kerja 

sebagai mediator antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 
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Yusuf dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “The Influence of 

Occupational Safety and Health on Performance with Job Satisfaction as 

Intervening Variables (Study on the Production Employees in PT. Mahakarya 

Rotanindo, Gresik)” menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu dalam pengujian juga membuktikan bahwa baik keselamatan maupun 

kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja. Hal ini berarti penerapan keselamatan dan kesehatan 

yang baik maka akan meningkatkan kinerja karyawan PT. Mahakarya 

Rotanindo Gresik, karena dengan adanya pemeliharaan dan perlindungan yang 

diberikan perusahaan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja maka 

karyawan akan merasa aman dan nyaman serta angka kecelakaan kerja dalam 

perusahaan akan berkurang sehingga mereka dapat bekerja secara optimal 

dengan hasil kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Persamaannya adalah 

sama-sama menggunakan variabel keselamatan dan kesehatan kerja serta 

kinerja. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel 

semangat kerja sebagai variabel interveningsedangkan dalam penelitian Yusuf 

dkk menggunakan kepuasan kerja. 

Penelitian Kusuma (2012) yang berjudul “Pelaksanaan Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries 

Semarang” menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempengaruhi 

semangat kerja dan kinerja karyawan PT. Bitratex Industries Semarang. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya hasil bahwa pemberian keselamatan dan kesehatan 

kerja yang baik dapat menurunkan tingkat absensi karyawan, turunnya absensi 
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karyawan merupakan indikasi semangat kerja yang tinggi. Selain itu, penelitian 

Kusuma juga menyatakan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja 

dapat meningkatkan produktifitas (hasil kerja) karyawan. Dengan demikian 

program keselamatan dan kesehatan kerja terbukti memperngarui semangat 

kerja dan kinerja karyawan.Persamaannya adalah sama-sama menggunakan 

variabel keselamatan dan kesehatan kerja. Perbedaaannya adalah dalam 

penelitian Kusuma menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian Fahrizi (2012) yang berjudul “Pengaruh Keselamatan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Sriwijaya Utama Bandar Lampung” 

menjelaskan bahwa keselamatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan CV. Sriwijaya Utama Bandar Lampung. Penelitian Fahrizi juga 

mengungkapkan bahwa penting adanya alat pelindung keselamatan kerja bagi 

karyawan agar megurangi angka kecelakaan kerja dalam perusahaan. 

Persamaannya adalah menggunakan variabel independen dan dependen yang 

sama yaitu keselamatan dan kinerja. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian 

Fahziri hanya menggunakan satu variabel dependen sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan dua variabel independen yaitu keselamatan dan kesehatan 

kerja serta semangat kerja sebagai variabel intervening. 

Penelitian Triadityo (2012) yang berjudul “Hubungan Antara 

Keselamatan Kerja Dengan Semangat Kerja Karyawan Bagian Produksi 

Cahaya Timur Offset Yogyakarta” dijelaskan bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara keselamatan kerja dengan semangat kerja pada karyawan 

bagian produksi Cahaya Timur Offset Yogyakarta sebesar 0,585. Maka apabila 
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pemberian keselamatan kerja semakin tinggimaka semakin tinggi pula semangat 

kerja karyawan, sebaliknya apabila pemberian keselamatan kerja semakin 

rendah maka semakin rendah pula semangat kerja karyawan bagian produksi 

Cahaya Timur Offset Yogyakarta. Persamaannya adalah menggunakan variabel 

independen yang sama yaitu keselamatan kerja. Perbedaannya adalah jika dalam 

penelitian Triadityo semangat kerja digunakan sebagai dependen sedangkan 

dalam penelitian ini variabel semangat kerja digunakan sebagai variabel 

intervening serta menggunakan dua variabel independen yaitu keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Munandar dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Insentif Terhadap Motivasi dan 

Kinerja Karyawan (Studi Pada Pekerja Bagian Produksi PT. Sekawan 

Karyatama Mandiri Sidoarjo)” menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan baik secara parsial maupun simultan antara keselamatan, kesehatan 

kerja dan insentif terhadap motivasi kerja. Selain itu juga ditemukan bahwa 

keselamatan, kesehatan kerja dan insentif memliki pengaruh signifikan baik 

secara parsial maupun simultan terhadap kinerja. Serta disimpulkan bahwa 

pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Persamaan 

penelitian Munandar dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel eksogen dan endogen yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah pada 

variabel intervening. Pada penelitian Munandar menggunakan motivasi 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan semangat kerja. 

Reni (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan 
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Bagian Produksi pada PT. Sasa Inti Gending Probolinggo” menjelaskan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap semangat kerja yaitu sebesar 37,753. Selain itu dalam 

pengujian secara parsial baik keselamatan dan kesehatan kerja juga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja yaitu 0,571 dan 0,461. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel keselamatan dan 

kesehatan kerja sebagai variabel independen. Perbedaaannya pada penelitian 

Reni semangat kerja dijadikan sebagai variabel dependen sedangkan pada 

penelitian ini semangat kerja dijadikan sebagai variabel interveningdan variabel 

dependennya adalah kinerja karyawan. 

Nurhendar (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Stres 

Kerja dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian  Produksi  

(Studi  Kasus  Pada  CV. Aneka Ilmu Semarang)” menyatakan bahwa semangat 

kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Aneka Ilmu 

Semarang. Dalam penelitian Nurhendar juga dijelaskan bahwa dengan adanya 

semangat kerja, karyawan dapat bekerja sama dengan lebih baik sehingga 

kinerja karyawan akan meningkat. Hal ini ditandai dengan tingkat absensi yang 

rendah, kerja sama yang baik dan lingkungan kerja yang mendukung. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel semangat kerja dan 

kinerja, namun pada penelitian ini semangat kerja merupakan variabel 

intervening. Perbedaannya adalah di penelitian Nurhendar menggunakan dua 

variabel independen yaitu stres kerja dan semangat kerja, sedangkan di 

penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu keselamatan dan 

kesehatan kerja. 
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Penelitian Adnyani (2008) yang berjudul “Membina Semangat Kerja 

Untuk Meningkatkan Produktivitas” menyatakan bahwa semangat kerja sangat 

erat kaitannya dengan kondisi metal karyawan, apabila semangat kerja mereka 

tinggi maka hasil kerja atau produktifitas mereka juga akan tinggi. Sebaliknya 

apabila semangat kerja karyawan menurun, hasil kerja karyawan pun juga ikut 

menurun.Persamaannya adalah menggunakan variabel semangat kerja. 

Perbedaannya adalah jika dalam penelitian Adnyani menggunakan metode 

kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Dalam penelitian Wandik (2011) yang berjudul “Pengaruh Semangat 

dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Yayasan 

Binterbusih Semarang)” menyatakan bahwa variabel semangat kerja dan 

disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja. Selain itu variabel 

semangat kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikansecara simultan 

terhadap kinerja karyawan Yayasan Binterbusih Semarang. Persamaannya 

adalah menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya adalah jika dalam penelitian Wandik menggunakan semangat 

kerja sebagai variabel dependen, dalam penelitian ini semangat kerja digunakan 

sebagai mediator antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Penelitian Putra (2010) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan dan 

Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan pada 

PT. United Indobali Denpasar” menyatakan bahwa semangat kerja 

mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini berarti semakin tinggi semangat kerja 

yang dimiliki karyawanPT. United Indobali Denpasar maka semakin tinggi pula 
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kinerjanya. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis jalur serta 

menggunakan semangat kerja dan kinerja sebagai variabel intervening dan 

dependen. Perbedaaannya adalah dalam penelitian Putra variabel independen 

yang digunakan adalah kepemimpinan dan kompensasi sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dalam penelitian Qoiriyah (2010) yang berjudul “Pengaruh Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Semangat Kerja dan Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Inka (Persero) Madiun” menjelaskan 

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh secara langsung (terhadap 

kinerja) serta tidak langsung (terhadap kinerja melalui semangat kerja), dengan 

hasil lebih besar pengaruh langsung daripada pengaruh tidak langsung. 

Persamaan penelitian Qoiriyah dan penelitian ini adalah hampir semuanya sama 

baik dari variabel dan metode analisisnya. Pebedaannya adalah pada penelitian 

Qoiriyah yang digunakan adalah sebuah industri kereta api yang mana 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang percetakan. 

Sumbangan dari penelitian ini yaitu dengan memperhatikan juga 

meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT Macananjaya 

Cemerlang Klaten, maka semangat kerja mereka juga akan meningkat. 

Meningkatnya semangat kerja akan dapat meningkatan kinerja karyawan. 

Dengan meningkatnya kinerja karyawan, maka kinerja perusahaan juga akan 

meningkat dan dapat mencapai tujuan perusahaan. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.2.1.1. Pengertian MSDM 

Manusia merupakan aset penting untuk sebuah perusahaan. Agar dapat 

bekerja dengan baik, manusia perlu dikembangkan dan diatur dalam manajemen 

sumber daya manusia (MSDM). MSDM menurut Dessler (2008:5) adalah 

proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada 

karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan 

masalah keadilan. 

Hasibuan (2006:10) mendefinisikan MSDM adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan Nawawi 

(1997:42) menyatakan bahwa MSDM adalah proses mendayagunakan manusia 

sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang 

dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan). 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa MSDM 

merupakan proses mengelola manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi 

agar dapat bekerja secara efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan organisasi 

(perusahaan). 

 

2.2.1.2. Fungsi MSDM 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2006:21) 

terdiri dari : 
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1. Perencanaan 

Perencanaan adalah melaksanakan tenaga kerja secara efektif serta 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian kerja 

(organization chart). 

3. Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

4. Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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7. Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang 

serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud 

tujuan yang maksimal. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. 

 

2.2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2.2.2.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Salah satu kegiatan dari manajemen sumber daya manusia adalah 

pemeliharaan. Bentuk usaha perushaaan dalam melakukan pemeliharaan 
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terhadap karyawannya adalah dengan memberikan program keselamatan dan 

kesehatan kerja. Menurut Rivai (2004:411) keselamatan dan kesehatan kerja 

merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja 

yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. 

Sedangkan Malthis dan Jackson (2002) menjelaskan bahwa keselamatan kerja 

menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah 

terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan.  

Mangkunegara (2002:161) menyebutkan bahwa dalam bidang 

kepegawaian keselamatan kerja menunjukkan kondisi aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan 

kerja menunjuk pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau 

rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan pendapat-

pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja menunjukkan 

kondisi karyawan yang aman atau selamat dari penderitaan yang diakibatkan 

oleh lingkungan kerja, sedangakan kesehatan kerja merujuk kepada keadaan 

karyawan yang bebas dari gangguan fisik, mental dan rasa sakit yang 

diakibatkan oleh lingkungan kerja. 

 

2.2.2.2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Penting adanya keselamatan dan kesehatan kerja dalam sebuah 

perusahaan. Menurut Mangkunegara (2002:162) tujuan keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 
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2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-

baiknya, seefektif mungkin. 

3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

gizi pegawai. 

5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi 

kerja. 

6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

lingkungan atau kondisi kerja. 

7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 

Adanya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaan 

diharapkan dapat menghindarkan karyawan dari gangguan kesehatan, 

meningkatkan kinerja, membangkitkan gairah kerja dan membuat karyawan 

merasa aman dalam bekerja. 

 

2.2.2.3. Gangguan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Dalam bekerja seringkali karyawa mendapatkan gangguan-gangguan 

baik dari keselamatan maupun dari kesehatan kerja. Menurut Rivai (2004:413) 

gangguan-gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja antara lain : 

1. Kecelakaan-kecelakaan Kerja 

a. Kualitas Organisasi 

Tingkat kecelakaan berbeda secara substansial menurut jenis 

industri. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan industri 

konstruksi dan manufaktur mempunyai tingkat kecelakan yang 
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lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan industri jasa, 

keuangan, asuransi, dan real estat. 

b. Pekerja yang Mudah Celaka 

Sebagian ahli menunjuk pekerja sebagai penyebab utama 

terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bergantung pada perilaku 

pekerja, tingkat bahaya dalam lingkungan pekerjaan, dan 

semata-mata nasib sial. Tetapi, karakteristik psikologis dan fisik 

juga dapat membuat pekerja lebih mudah mengalami 

kecelakaan. 

c. Pekerja Berperingai Sadis 

Kekerasan di tempat pekerjaan meningkat dengan pesat, dan 

perusahaan dianggap bertanggung jawab terhadap hal itu. 

2. Penyakit-Penyakit yang Diakibatkan Pekerjaan 

a. Kategori Penyakit yang Berhubungan dengan Pekerjaan 

Dalam jangka panjang, bahaya-bahaya di lingkungan kerja 

dikaitkan dengan kanker kelenjar tiroid, hati, paru-paru, otak 

dan ginjal; penyakit paru-paru putih, coklat, dan hitam; 

leukimia; bronhitis; emphysema, lymphoma; anemia aplastik, 

kerusakan sistem saraf pusat; dan kelainan-kelainan reproduksi 

(misalnya, kemandulan, kerusakan genetik, kegururan, dan 

cacat pada waktu lahir). 

b. Kelompok-kelompok Pekerjaan yang Beresiko 

Penambang, pekerja transportasi dan konstruksi, serta pekerja 

kerah biru dan pekerja tingkat rendah pada industri manufaktur 
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menderita sebagian besar penyakit-penyakit yang berhubungan 

dengan pekerjaan maupun kecelakaan-kecelakaan kerja. 

3. Kehidupan Kerja Berkualitas Rendah 

Bagi banyak pekerja, kehidupan kerja berkualitas rendah disebabkan 

oleh kondisi tempat kerja yang gagal untuk memenuhi preferensi-

preferensi dan minat-minat tertentu seperti rasa tanggung jawab, 

keinginan akan pemberdayaan dan keterlibatan dalam pekerjaan, 

tantangan, harga diri, pengendalian diri, penghargaan, prestasi, 

keadilan, keamanan dan kepastian. 

4. Stres Pekerjaan 

Penyebab umum stres bagi banyak pekerja adalah supervisor 

(atasan), salary (gaji), security (keamanan) dan safety (keselamatan). 

5. Kelelahan Kerja (Job Burnout) 

Kelelahan kerja dapat mengakibatkan memburuknya hubungan si 

pekerja dengan rekan kerjanya yang lain. Selain itu dapat 

mendorong terciptanya tingkah laku yang menyebabkan 

menurunnya kualitas hidup rumah tangga seseorang. Akhirnya, 

kelelahan kerja dapat menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah 

kesehatan. 

 Gangguan-gangguan yang terjadi dalam lingkungan kerja mungkin tidak 

dapat dihilangkan, akan tetapi setelah mengetahui gangguan-gangguan yang bisa 

saja terjadi pada karyawan perusahaan dapat melakukan pencegahan agar 

kesejahteraan karyawan terjaga. 

 



 
 

43 

 

2.2.2.4. Aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menjadi 

pedoman dalam pemberian program keselamatan dan kesehatan kerja pada 

karyawan. Aspek-aspek tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Keselamatan Kerja 

Menurut Suma‟mur (1996:1), aspek-aspek dalam keselamatan kerja 

antara lain sebagai berikut :  

a. Tempat Kerja 

Tempat kerja merupakan lokasi dimana para karyawan 

melaksanakan aktifitas kerjanya. 

b. Mesin dan Peralatan 

Mesin dan peralatan merupakan bagian dari kegiatan 

operasional dalam proses produksi yang biasanya berupa alat – 

alat berat dan ringan. 

2. Kesehatan Kerja 

Menurut Dessler (1997:346), aspek-aspek kesehatan kerja antara 

lain sebagai berikut : 

a. Keadaan dan Kondisi Karyawan   

Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami 

oleh karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktivitas 

dalam bekerja. 

b. Lingkungan Kerja   

Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat 

kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja. 
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c. Perlindungan Karyawan 

Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan 

untuk menunjang kesejahteraan karyawan. 

Adanya aspek-aspek dalam keselamatan dan kesehatan kerja 

memudahkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan agar dapat 

merasa aman dan terbebas dari sakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. 

 

2.2.3. Semangat Kerja 

2.2.3.1. Pengertian Semangat Kerja 

Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan semangat kerja dari para 

karyawannya. Semangat kerja merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

tindakan seseorang dalam bekerja karena mudah berubah-ubah. Menurut 

Nitisemito (1984:160) semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih 

giat, sehingga pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih 

baik.Sedangkan menurut Hasibuan (2006:94) menyatakan bahwa semangat 

kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya 

dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. 

Semangat kerja ini akan merangsang seseorang untuk berkarya dan 

berkreativitas dalam pekerjaannya. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa semangat kerja merupakan keinginan dan 

kesungguhan seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih giat 

sehingga dapat diharapkan mencapai prestasi kerja yang maksimal. 
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2.2.3.2. Penyebab Turunnya Semangat Kerja 

Semangat kerja dapat naik-turun dengan sangat cepat dan dapat 

mempengaruhi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Nitisemito 

(1984:161) indikasi turunnya semangat kerja adalah sebagai berikut : 

1. Turun/rendahnya produktivitas kerja 

Turunnya semangat kerja karyawan dapat diindikasikan dengan 

turunnya produktivitas kerja. Produktivitas kerja dapat diukur atau 

diperbandingkan dengan waktu sebelumnya. 

2. Tingkat absensi yang naik/tinggi 

Tingkat absensi yang tinggi dapat menjadi indikasi turunnya 

semangat kerja karyawan. Tingkat absensi yang tinggi dapat menjadi 

sebuah pertanyaan besar karena pada umumnya bila semangat dan 

gairah kerja turun, maka mereka akan malas untuk setiap hari datang 

bekerja. 

3. Labour turnover (tingkat perpindahan buruh) yang tinggi 

Keluar masuknya buruh yang meningkat dapat menjadi indikasi 

turunnya semangat kerja, karena keluar masuknya buruh disebabkan 

oleh ketidaksenangan mereka bekerja di perusahaan tersebut, 

sehingga untuk itu mereka berusaha mencari pekerjaan lain yang 

lebh sesuai. 

4. Tingkat kerusakan yang naik 

Naiknya tingkat kerusakan menjadi indikasi turunnyaa semangat 

kerja karena menunjukkan bahwa perhatian dalam pekerjaan 
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berkurang dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dalam 

pekerjaan dan sebagainya. 

5. Kegelisahan di mana-mana 

Kegelisahan yang timbul dibenak para pekerja akan dapat 

menurunkan semangat kerja mereka dalam perusahaan. 

6. Tuntutan yang seringkali terjadi 

Tuntutan-tuntutan para pekerja kepada perusahaan menjadi indikasi 

turunnya semangat kerja karena tuntutan tersebut sebagai 

perwujudan dari ketidakpuasan dari pihak pekerja. 

7. Pemogokan 

Pemogokan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, kegelisahan 

dan sebagainya yang dapat mengganggu kinerja dan menjadi salah 

satu indikasi turunnya semangat kerja para pekerja. 

 Terdapat beberapa macam penyebab turunnya semangat kerja, untuk itu 

perusahaan harus memberi perhatian lebih kepada karyawan agar semangat 

mereka terjaga dan dapat mencapai prestasi kerja yang maksimal. 

 

2.2.3.3. Aspek-aspek Semangat Kerja 

Untuk mengukur tinggi rendahnya semangat kerja karyawan maka perlu 

adanya aspek-aspek. Menurut Nitisemito (1992) terdapat empat aspek semangat 

kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Absensi 
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Absensi menunjukkan ketidakhadiran karyawan. Tingkat absensi 

karyawan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui 

semangat kerja dari karyawan. 

2. Kerjasama 

Kerjasama merupakan sebuah bentuk dari tindakan seseorang 

terhadap orang lain. Kerjasama dapat dilihat dari kesediaan 

karyawan untuk bekerja sama dengan rekan  kerja atau dengan 

atasan. 

3. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan melalui cara pandang karyawan terhadap 

pekerjaan mereka. 

4. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai 

dengan peraturan  organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. 

Aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk melihat tinggi rendahnya 

semangat kerja karyawan dalam perusahaan, dengan demikian semangat kerja 

karyawan akan terjaga dan mereka dapat bekerja dengan maksimal. 

 

2.2.4. Kinerja 

2.2.4.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja karyawan perlu diperhatikan karena kinerja karyawan akan 

mempengaruhi kinerja kelompok dan kemudian akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Menurut Rivai dan Sagala (2009:548) kinerja merupakan perilaku 
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nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Menurut Simamora (2006:209) kinerja (prestasi kerja) adalah tingkat 

terhadapnya para karyawan mencapai persyaratan kerja. Sedangkan menurut 

Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007:2) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi.Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja adalah perilaku nyata sebagai hasil pekerjaan karyawan dalam 

perusahaan yang mencapai persyaratan kerja. 

 

2.2.4.2. Aspek-Aspek Kinerja 

Tedapat beberapa aspek untuk mengukur kinerja karyawan. Hasibuan 

(2006:95) menyatakan bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Kesetiaan 

 Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh 

kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi, di dalam 

maupun di luar pekerjaannya dari rongrongan orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

2. Prestasi Kerja 

 Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian jabatannya. 
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3. Kejujuran 

 Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap 

orang lain seperti kepada para bawahannya. 

4. Kedisiplinan 

 Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

instruksi yang dibebankan kepadanya. 

5. Kreativitas 

 Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

6. Kerjasama 

 Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal maupun horisontal, baik di 

dalam maupun di luar pekerjaan, sehingga hasil pekerjaannya akan 

semakin baik. 

7. Kepemimpinan 

 Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara 

efektif. 
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8. Kepribadian 

 Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, 

disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang 

baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar. 

9. Prakarsa 

 Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberi 

alasan, mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan 

penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

10. Kecakapan 

 Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di 

dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. 

11. Tanggung Jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil 

kerjanya, saran dan prasarana yang digunakan serta perilaku 

kerjanya. 

 Aspek aspek dalam kinerja digunakan untuk mengukur seberapa besar 

prestasi kerja yang dihasilkan dalam perusahaan. Adanya aspek-aspek tersebut 

juga memudahkan perusahaan melihat kinerja masing-masing karyawan. 
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2.3. Pengaruh Antar Variabel 

Salah satu cara perushaaan untuk meningkatkan semangat kerja dan 

kinerja kayawan adalah melalui keselamatan dan kesehatan kerja. 

Mangkunegara (2002:162) mengungkapkan bahwa selain bertujuan untuk 

menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, program 

keselamatan dan kesehatan kerja juga untuk meningkatkan kegairahan, 

keserasian kerja dan partisipasi kerja karyawan.Maka hipotesa yang diujikan 

adalah sebagai berikut : 

 

2.3.1. Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Semangat Kerja  

Karyawan merupakan aset terpenting dalam perusahaan. Dalam usaha 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan maka perusahaan juga harus 

memelihara karyawan-karyawannya. Salah satu pemeliharaan yang dilakukan 

adalah pemberian jaminan keselamatan kerja pada karyawan. Menurut 

Mangkunegara (2002:161), keselamatan kerja menunjukkan kondisi aman atau 

selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.  

Mangkunegara (2002:162) juga mengungkapkan bahwa selain bertujuan 

untuk menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, 

program keselamatan dan kesehatan kerja juga untuk meningkatkan kegairahan, 

keserasian kerja dan partisipasi kerja karyawan. Selain itu dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Triadityo (2012) dan Reni (2008) menyatakan bahwa 

keselamatan kerja berpengaruh signifkan terhadap semangat kerja. Apabila 

pemberian keselamatan kerja semakin tinggi maka semakin tinggi pula 
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semangat kerja karyawan, sebaliknya apabila pemberian keselamatan kerja 

semakin rendah maka semakin rendah pula semangat kerja karyawan. 

 

2.3.2. PengaruhKesehatan Kerja Terhadap Semangat Kerja 

Selain keselamatan kerja, karyawan juga memerlukan adanya jaminan 

kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara (2002:161) kesehatan kerja menunjuk 

pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja. Mangkunegara (2002:162) juga 

mengungkapkan bahwa selain bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja 

dalam proses produksi perusahaan, program keselamatan dan kesehatan kerja 

juga untuk meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja 

karyawan. 

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni (2008) menyatakan 

bahwa kesehatan kerja berpengaruh signifkan terhadap semangat 

kerja.Pemberian kesehatan kerja yang tinggi akan menimbulkan semangat kerja 

yang tinggi pada karyawan, begitu juga sebaliknya. 

 

2.3.3. Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang penting dalam 

sebuah perusahaan. Handoko (2000:84) mengungkapkan bahwa lingkungan 

kerja fisik yang menjadi perhatian utama dari program keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat berpengaruh  terhadap  hasil  kerja manusia tersebut. 

Dharma (2002:164) juga berpendapat bahwa ukuran-ukuran kinerja bagi 

seorang manajer pabrik dapat dilihat dari beberapa item, salah satunya tentang 
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keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau seberapa besar kecelakaan 

yang dilakukan oleh para karyawan.  

Dalam penelitian Kautsar dkk (2013), Ilfani dan Nugraheni (2013), 

Indriasari (2008), Yusuf dkk (2012), Kusuma (2012) serta Fahrizi (2012) semua 

menyatakan bahwa keselamatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja.Hal ini berarti penerapan keselamatan kerja yang baik maka 

akan meningkatkan kinerja karyawan, karena apabila karyawan mendapatkan 

perlindungan atas keselamatan kerja maka mereka tidak perlu merasa khawatir 

atas gangguan yang akan timbul di tempat kerja dan dapat bekerja secara 

optimal sehingga kinerja mereka semakin meningkat. 

 

2.3.4. Pengaruh Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

Selain keselamatan, kesehatan kerja juga perlu mendapatkan perhatian 

lebih. Menurut Mangkunegara (2002:161) kesehatan kerja menunjuk pada 

kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja. Selain itumenurutDharma (2002:164) 

ukuran-ukuran kinerja bagi seorang manajer pabrik dapat dilihat dari beberapa 

item, salah satunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau 

seberapa besar kecelakaan yang dilakukan oleh para karyawan.  

Dalam ketiga penelitian yang dilakukan oleh Kautsar (2013), Ilfani dan 

Nugraheni (2013) dan Indriasari (2008), Yusuf dkk (2012), Kusuma (2012) 

menyatakan bahwa kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja. Hal ini berarti penerapan kesehatan yang kerja baik maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan, karena apabila karyawan mendapatkan jaminan 
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atas kesehatan kerja  maka mereka tidak perlu merasa khawatir atas gangguan-

gangguan kesehatan yang akan timbul di tempat kerja dan dapat bekerja secara 

optimal sehingga kinerja mereka semakin meningkat. 

 

2.3.5. Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja 

Semangat kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan karena semangat kerja 

akan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Nitisemito (1984:160) 

semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga 

demikian pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Hasibuan 

(2006:94) juga mengungkapkan bahwa semangat kerja ini akan  merangsang 

seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam pekerjaannya.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurendar (2007), Putra (2010), 

Wandik (2011) serta Andyani menyatakan bahwa semangat kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Maka dengan adanya semangat 

kerja, karyawan dapat bekerja sama dengan lebih baik sehingga kinerja 

karyawan akan meningkat.  

 

2.3.6. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

dengan Semangat Kerja sebagai Intervening 

Pemberian keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan akan 

meningkatkan kinerja. Handoko (2000:84) mengungkapkan bahwa lingkungan 

kerja fisik yang menjadi perhatian utama dari program keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat berpengaruh  terhadap  hasil  kerja manusia tersebut. Akan 

tetapi keselamatan dan kesehatan tidak hanya berpengaruh pada kinerja namun 
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juga pada semangat kerja. Mangkunegara (2002:162) mengungkapkan bahwa 

selain bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi 

perusahaan, program keselamatan dan kesehatan kerja juga untuk meningkatkan 

kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja karyawan. Seperti yang telah 

diungkapkan Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja akan 

meningkatkan gairah atau semangat kerja dan partisipasi kerja karyawan dalam 

bentuk hasil kerja atau kinerja. 

Pemberian keselamatan dan kesehatan kerja dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan melalui semangat kerja. Hal ini didukung oleh pendapat 

Sastrohadiwiryo (2008:30)yang menyatakan bahwa semangat kerja yang tinggi 

sangat diperlukan dalam setiap usaha kerjasama karyawan untuk mencapai 

tujuan organisasi, sebab dengan adanya semangat kerja yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan. Maka 

dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik bagi 

karyawan akan dapat meningkatkan semangat kerja. Dengan meningkatnya 

semangat kerja maka kinerja karyawan juga akan meningkat. 

 

2.3.7. Kerangka pikir  

   Dalam menganalisis pengaruh-pengaruh pada penelitian ini dibutuhkan 

kerangka pikir yang dapat menjelaskan secara visual. Berdasarkan analisis 

pengaruh antar variabelyang telah dijelaskan di atas, maka kerangka konseptual 

yang menggambarkan pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap semangat kerja dan kinerja PT Macananjaya Cemerlang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

2.3.8. Hipotesis Penelitian 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan jawaban sementara berupa dugaan-

duagaan yang disebut hipotesis. Menurut Soegiyono (2005:48) hipotesis 

penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusann penelitian. 

Berdasarkan kerangka pikir dan penjelasan analisis antar variabel di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap semangat kerja. 

2. H2 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

terhadap semangat kerja. 

3. H3 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial 

terhadap kinerja. 

4. H4 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

terhadap kinerja. 

5. H5 : Ada pengaruh antara semangat kerja terhadap kinerja. 

Keselamatan Kerja 

(X1) 

(Suma‟mur, 1996) 

 

 

H4 

H3 

H1 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

(Hasibuan, 2006) 

Semangat Kerja 

(Z) 

(Nitisemito,1992) 
H2 

H5 

Kesehatan Kerja 

(X2) 

(Dessler, 1997) 

H1 

H3 
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6. H6 : Pengaruh langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja) 

lebih besar daripada pengaruh tidak langsung (keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap kinerja melalui semangat kerja). 

  


