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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa 

mempunyai kedudukan yang semakin penting. Meskipun saat ini sedang berada, 

atau menuju pada masyarakat yang berorientasi kerja (work oriented), yang 

memandang kerja adalah suatu yang mulai, bukanlah berarti mengabaikan 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Pandangan atau falsafah yang 

dimiliki masyarakat menunjukan hal tersebut dengan semakin kuatnya permintaan 

untuk memperhatikan aspek manusia dan bukan hanya aspek teknologi dan 

ekonomi dalam setiap usaha. Dalam berbagai keadaan, nilai-nilai manusiawi 

(human values) bisa diselaraskan secara baik dengan aspek teknologi. 

2.1 Peneliti Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya berkaitan dengan permasalahan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3),disajikan pada tabel berikut : 
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2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

Berbagai fungsi Manajemen Personalia anatara lain adalah mendapatkan 

karyawan, mengembangkan kemampuan, memberikan kompensasi yang adil dan 

layak, mengintergrasikan keinginan individu dan keinginan organisasi, serta 

memelihara yangtelah ada. Fungsi yang terakhir ini menitik beratkan pada 

pemeliharaan kondisi fisik karyawan (keselamatan dan kesehatan) serta 

pemeliharaan sikap menyenangkan atau program pelayanan karyawan. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu masalah yang 

penting dalam setiap proses operasional, baik di sektor tradisional maupun sektor 

modern. Khususnya dalam masyarakat yang sedang beralih dari suatu kebiasaan 

kepada kebiasaan lain, permaslahan jika tidak di tanggulangi secara cermat dapat 

membawa berbagai akibat buruk bahkan fatal untuk itu, Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja mutlak dilaksanakan di setiap perusahaan, baik yang berskala 

besar maupun kecil. Pelaksanaan Keselamatan dan Keshatan Kerja harus dilandasi 

oleh peraturan, undang-undang, dan ilmu-ilmu yang terkait agar pelaksanaannya 

dapat bermanfaat. 

 

2.2.1 Keselamatan Kerja. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002:245), Keselamatan adalah suatu kondisi 

dimana kesejahteraan fisik seseorang dilindungi. Tujuan utama dari keselamatan 

kerja yang efektif di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang 

terkait dengan pekerjaan. 
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Keselamatan kerja bersasaran di segala tempat kerja, baik darat, di dalam 

tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Pengertian Keselamatan 

Kerja menurut Suma’mur (1987:1) adalah : 

“Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 

proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-

cara melakukan pekerjaan.” 

Berdasarkan penjelasan umum UU no 1 tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja pasal 3,seperti yang dikutip oleh Heidjrachman dan Suad Husnan, 

(1997:255), maka ditetapkan syarat - syarat keselamatan kerja adalah untuk : 

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 

d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu 

kebakaran atau keadian-kejadian lain yang berbahaya. 

e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan. 

f. Memberikan perlindungan diri pada para pekerja. 

g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, 

kelembaban, debu, kotoran, asap,uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar 

laut, atau radiasi, suara, getaran. 

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit kerja baik pisik 

maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. 

i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 

j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. 

k. Menyelenggrakan penyegahan udara yang cukup baik. 
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l. Memelihara kebersihan kesehatan, ketertiban. 

m. Memeperoleh keserasian antara proses kerjanya. 

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman 

atau barang. 

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 

p. Mengamankan dan mempelancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan 

penyimpanan barang. 

q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamatan pada pekerjaan 

yangbahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi. 

Tujuan diadakannya keselamatan kerja menurut Suma’mur (1987:2) adalah 

sebagai berikut : 

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan 

untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas. 

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

3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. 

Manajemen keselamatan kerja yangefektif menuntut adanya komitmen 

perusahaan terhadap kondisi kerja yang aman. Akan tetapi akan lebih penting lagi 

program keselamatan kerja yang didesain dan dikelola dengan baik dapat 

menyumbangkan beberapa deviden melalui pengurangan  biaya yang 

berhubungan dengan kecelakaan kerja, misalnya kompensasi pekerja, dan denda-

denda yang mungkin ditimbulkan. Lebih jauh lagi, kecelakaan kerja dan masalah 

keselamatan kerja lainnya sungguh - sungguh merespon usaha-usaha manajemen 

dalam menekan keselamatan kerja. 
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Setiap tindakan yang efektif perlu dibuat perencanaannya terlebih dulu. 

Sekali minat manajemen di dalam bidang keselamatan kerja telah timbul, haruslah 

segera direalisir, dibuatkan suautu program. Setiap program Keselamatan Kerja 

dalam suatu perusahaan dapat terdiri dari salah satu atau lebih dari elemen - 

elemen berikut ini (Heidjrachman dan Suad Husnan, 1997:256): 

1. Didukung oleh manajemen puncak (top management). 

Dukungan dari manajemen puncak mutlak diperlukan agar program 

keselamatan bisa berjalan dengan efektif. Dari berbagai penelitian 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yangkuat antara dukungan 

manajemen dan pengurangan karyawan yang cedera. 

Dukungan manajemen bisa dilihatdari kehadiran karyawan pada 

pertemuan yang membahas persoalan keselamatan kerja,inspeksi 

karyawan secara periodik, laporan keselamatann kerja yang teratur dan 

pencantuman masalah keselamatan kerja pada berbagai rapat yang 

dilakukan oleh pimpinan perusahan. 

 

2. Menunjukan seorang direktur keselamatan kerja. 

Untuk menjalankan suatu program, seseorang haruslah diberi tugas dan 

tanggung jawab untuk menyusun dan memelihara program tersebut. 

Apabila perusahaan terlalu kecil untuk membentuk staf tersendiri 

yangmenjalankan fungsi ini, maka perlulah seseorang duberikan tambahan 

tugas untuk melaksanakan usaha-usaha keselamatan kerja. 

3. Gatra (aspek) teknis. 
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Setiap usaha keselamatan kerja memerlukan perhatian yang seksama dari 

aspek teknisnya. Peraturan pemerintahan tentang aspek teknis ini 

mensyaratkan antara lain bahwa tempat kerja haruslah bersih, 

penerangancukup dan berventilasi yang cukup pula. Peralatan mekanis 

untuk “material handling” perlu disediakan dan semua peralatan yang 

berbahaya harus disertai dengan pengamannya. 

4. Memberikan pendidikan bagi karyawan untuk bertindak dengan aman 

Sebagian besar program keselamatan kerja haruslah dititikberatkan untuk 

proses mendidik karyawan agar bertindak, berfikir dan bekerja secara 

aman. Beberapa cara pendidikan bisa ditempuh, diantaranya dengan:  

a. Memberikan penjelasan pada karyawan baru sewaktu phase induksi 

b. Menekankan segi-segi keselamatan kerja selama periode pelatihan, 

terutama untuk “on the job training”. 

c. Usaha-usaha khusus yang dilakukan oleh atasan langsungnya. 

d. Membentuk panitia keselamatan kerja. 

e. Menyelenggarakan “education section” secara berkala. 

f. Penggunaan gambar-gambar, poster-poster untuk menekanakan 

pentingnya masalah keselamatan kerja. 

5. Menganalisa kecelakaan. 

Disamping kecelakaan kerja, setiap kecelakaan harus dianalisis untuk 

mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, akibatnya, dan langkah apa 

yang perlu diambil dalam rangka pencegahannya. Kecelakaan tersebut 

dapat dipelajari dari berbagai aspek, yaitu personalianya, pekerjaan yang 

menimbulkan kecelakaan, alat-alat dan perlengkapan yang dipergunakan, 
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departemen tempat terjadinya kecelakaan dan karyawan yang terluka. 

Analisa ini hendaknya digunakan untuk maksud-maksud perbaikan di 

masa yang akan datang. 

6. Menyelenggarakan perlombaan keamanaan/ keselamatan kerja. 

Penyelenggaraan perlombaan keamanaan merupakan salah satu cara untuk 

mendidik para karyawan. Meskipun demikian, beberapa masih keberatan 

dalam menyelenggarakan perlombaan ini, sebab biasanya tingkat 

kecelakaan hanya berkurang pada periode perlombaan dan naik lagi 

setelah periode ini berakhir. 

7. Menjalankan peraturan untuk keselamatan kerja. 

Berhasil tidaknya program keselamatan kerja tergantung pula dari 

pelaksanaannya. Keharusan untuk menjalankan peraturan – peraturan yang 

telah dibuat, disertai dengan sanksi - sanksinya akan sangat membantu 

pelaksanaan program ini. Sanksi bisa diberikan mulai dari peringatan lisan 

sampai dengan pemecatan. 

Keselamatan kerja berhubungan dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan 

yang terjadi di tempat kerja. Menurut Bennt Silalahi (1995:22) definisi kecelakaan 

kerja adalah :  

“Kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang 

mengakibatkan kecelakaan.” 

 

Sedangkan menurut Suma’mur (1987:5), kecelakaan kerja adalah : 

“Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak 

diharapkan yang berhubungan dengan kerja pada perusahaan.” 
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Berdasarkan definisi di atas, maka kecelakaan kerja dapat disimpulkan 

sebagai suatu kondisi yang tidak di harapkan yang disebabkan oleh setiap 

perbuatan atau kondisi tidak selamat yang berhubungan dengan kerja pada 

perusahaan. 

Para ahli berpendapat bahwa kecelakaan bukanlah suatu peristiwa kebetulan 

saja, atau karena persoalan nasib. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak 

terencana, dan untuk tiap-tiap peristiwa tentulah ada sebab-sebabnya. Kecelakaan 

akan mengakibatkan kerusakan, baik pada barang ataupun personalianya. 

Meskipun demikian, mereka yang bertanggung jawab terhadap masalah 

keselamatan kerja haruslah memperhatikan juga apabila hampir terjadi 

kecelakaan, meskipun tidak ada barang atau karyawan yang luka. 

Ada beberapa sebab kecelakaan menurut Heidjrachman dan Suad Husnan 

(1997:250) Menurut mereka, sebab-sebab kecelakaan dapat dikelompokan 

menjadi dua sebab utama, yaitu : 

 

1. Sebab teknis 

Sebab teknis ini biasanya menyangkut masalah kejelekan pabrik, peralatan 

yang digunakan, mesin - mesin, bahan - bahan, dan buruknya lingkungan 

kerja. Selain itu, sebab-sebab teknis antara lain adalah penerangan yang 

kurang, Mesin - mesin yang kurang terpelihara, dan suara bising yang 

berlebihan. Kebersihan tempat kerja yang tidak terpelihara, penggunaan 

warna yang kurang kontras, dan ventilasi yangburuk juga menjadi sebab-

sebab kecelakaan. 

2. Sebab human / manusianya 
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Sebab-sebab manusia biasanya dikarenakan oleh “deficiencies” para 

individu seperti sikap yang ceroboh tidak hati-hati, tidak mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik, mengantuk, pecandu alkohol atau obat 

bius, dan lain sebagainya. Seperti yang dikutip Gary Dessler (1997:314), 

Ernest McComick dan Joseph Tiffin mengatakan bahwa karakteristik 

personal berfungsi sebagai basis untuk kecendrungan perilaku “tertentu” 

seperti kecendrungan untuk menanggung resiko, dan sikap-sikap 

yangtidak diinginkan. Kecenderungan-kecenderungan perilaku seperti ini 

pada gilirannya sering mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak aman, 

seperti tidak adanya perhatian dan kegagalan untuk mengikuti prosedur. 

Pada akhirnya, tindakan-tindakan tidak aman seperti itu meningkatkan 

probabilitas seseorang untuk mendapatkan kecelakaan. Bagaimana 

karakteristik personal berhubungan dengan kecelakaan, disajikan pada 

tabel berikut. 
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Tabel 2.2 

Faktor Personal Mempengaruhi Perilaku Kecelakaan Karyawan 

Karakter Pribadi Kecenderungan 

perilaku yang 

mempengaruhi 

Tipe prilaku dalam 

lingkungan spesifik 

Insiden dari perilaku 

kecelakaan spesifik 

Kepribadian 

Intelegensi 

Motivasi 

Keterampilan sensoris 

Keterampilan motoris 

Pengalaman, dll. 

Sikap dan perilaku 

yang tidak di inginkan  

 

Kurangnya 

kemampuan spesifik 

 

Kcenderungan untuk 

mengandalkan resiko, 

dll. 

Tidak ada perhatian 

Lupa 

Salah mengerti 

Kegagalan untuk 

mengikuti prosedur 

Kinerja yang tidak 

memadai  

Mengansumsikan 

resiko berlebihan, dll. 

Besarnya peluang dan 

perilaku kecelakaan 

seseorang 

 

Ada tiga alasan dasar dari kecelakaan di tempat kerja (Gary Dessler, 

1997:311), yaitu : kejadian yang bersifat kebetulan, kondisi tidak aman, dan 

tindakan-tindakan yang tidak aman yang dilakukan pihak karyawan. Kejadian 

yang bersifat kebetulan (seperti berjalan di depan jendela kaca bertepatan dengan 

seseorang melempar bola) memang membantu terjadi kecelakaan, akan tetapi hal 

tersebut tidak perlu dibahas lebih lanjut karena kurang lebih berada di luar kontrol 

manajemen. Berikut penjelasan dari dua alasan lainnya : 

 

1. Kondisi tidak aman (unsafe condotion). 

Adalah kondisi mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Hal ini 

merupakan alasan  utama  dari  kecelakaan.  Yang  termasuk  dalam  faktor - 
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faktor kecelakaan disini adalah : 

a. Peralatan perlindungan yang tidak memadai. 

b. Peralatan rusak. 

c. Prosedur yang berbahaya dalam, pada, atau di sekitar mesin/ peralatan. 

d. Gudang yang tidak aman-sumpek atau terlalu penuh. 

e. Penerangan yang todak memadai - suram, tidak cukup penerangan. 

f. Ventilasi tidak memadai – tidak cukup pergantian udara, sumber udara 

tidak murni. 

Kondisi yang tidak aman ini bisa diatasi dengan menghilangkan/ 

meminimalkan kondisi yang tidak aman. Selain kondisi tidak aman, ada 

tiga faktor berhubungan dengan kerja lainnya yang menyumbang terhadap 

terjadinya kecelakaan, yaitu : 

a. Jabatan itu sendiri, misalnya jabatan/ pekerjaan di bidang operasional 

lebih berbahaya daripada pekerjaan bidang administrasi. 

b. Jadawal kerja. 

Hubungan antara jadwal kerja dan kecelakaan kerja dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Kelelahan yang bersifat fisik saat ini memang jarang 

terjadi di tempat kerja. Namun, kelelahan yang di definisikan sebagai 

kebosanan, yang terjadi ketika seseorang dituntut untuk mengerjakan 

tugas yang sama periode waktu lama itu lebih umum terjadi. Ketika 

kelelahan jenis ini meningkat, maka motivasi akan menurun, sejalan 

dengan menurunnya motivasi, maka konsentrasi pekerja akan menurun 

sehingga kecenderungan terjadi kecelakaan kerja pun meningkat. 
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Tingkat kecelakaan biasanya tidak terlalu meningkat secara mencolok 

dalam 5 atau 6 jam pertama di hari kerja. Namun lebih dari itu, tingkat 

kecelakaan meningkat lebih cepat seiring peningkatan dalam jumlah 

jam kerja. 

c. Iklim psikologis. 

Karyawan yang bekerja dibawah stres, atau yang merasa pekerjaan 

mereka terancam atau tidak aman, mengalami lebih banyak kecelakaan 

dari pada mereka yangtidak mengalami stres. 

2. Tindakan-tindakan yang tidak aman (unsafe human act). 

Adalah kecenderungan-kecenderungan perilaku dan sikap yang tidak 

diingankan yang menyebabkan kecelakaan. Contoh tindakan-tindakan yang 

tidak aman di sini adalah membuang bahan-bahan, beroperasi/ bekerja 

dengan kecepatan yang tidak aman-terlalu lambat atau terlalu cepat, dll. 

Lebih jauh, Bennet Silalahi (1995:117) mengidentifikasi faktor-faktor 

bahaya yang terdiri dari perbuatan berbahaya dan keadaan berbahaya sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.3 

FAKTOR – FAKTOR BAHAYA 

FAKTOR BERBAHAYA 

Perbuatan Berbahaya Keadaan Berbahaya 

Kegiatan yang tidak sah Perlindungan yang kurang memadai 

Kegiatan dengan kecepatan yang berbahaya Tanpa perlindungan 

Tidak memanfaatkan perlengkapan K3 Keadaan yang rusak, misalnya kasar, tajam, 

licin, ambruk, berkarat, longgar, bengkok 

Salah penggunaan perlengkapan atau 

penggunaan alat perlengkapan yang tidak tepat 

Rancangan atau kontruksi yang tidak sesuai 

dengan keselamatan (unsafe design or 

contruction) 

Permuatan, penempatan, pencampuran, 

penyatuan yang tidak selamat 

Penyusunan, penimbunan, penyimpanan, gang, 

pintu, keluar, tata ruang, rancangan, muatan 

yang berlebihan, penjajaran yangberbhaya 

Mengambil kedudukan atau sikap yang tidak 

selamat 

Penerangan yang kurang baik 

Bekerja pada peralatan yang bergerak atau yang 

perlengkapannya berbahaya 

Peredaran udara yang tidak sesuai dengan 

prosedur keselamatan 

Mengganggu, mengejek, menyalahgunakan, 

dan mengejutkan 

Tidak memakai pakian keamanaan atau 

pelindung badan 

Pakian atau pelaratan yang kurang selamat 

Sumber : Bennet N.B Silalahi (1995:117) 
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2.2.2. Kesehatan Kerja  

 Aspek kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang perlu 

mendapatkan perhatian sebagai akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta penerapannya terutama di kalangan industri. 

 Manajemen sebagai suatu ilmu yang mencangkup aspek sosial tidak lepas 

dari tanggung jawab kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan, maupun 

pengambilan keputusan dan organisasi. Gangguan kesehatan, perubahan 

lingkungan kerja merupakan bagian dari biaya produksi. Pencegahan 

pemeliharaan kesehatan kerja tidak saja dinilai dari segi biaya, tetapi dari segi 

manusianya. 

 Menurut Megginson dalam Mangkunegara (2004:161) kesehatan kerja 

yaitu “suatu kondisi yang menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan 

fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”. 

Sedangkan menurut Manullang (1990:89), kesehatan kerja adalah “bagian dari 

ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan 

yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat 

bekerja secara optimal”. 

 Berdasarkan dari dua definisi diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa kesehatan kerja mengandung dua unsur yang penting yaitu 

mempertahankan derajat kesehatan dan tujuannya bekerja secara optimal. 

Menurut Silalahi (1998:139), untuk kesehatan kerja maka perlu diketahui sumber-

sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kesehatan kerja terganggu. 
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 Masalah sumber-sumber bahaya bagi tenaga kerja adalah : 

1. Faktor Fisik  

• Bunyi dan getaran yang bisa meyebabkan ketulian atau pekak 

(sementara atau permanen). 

• Suhu ruang kerja. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan hyperprexia, 

heat stroke, dan heat cramps, (keadaan-keadaan panas badan yang 

tinggi suhunya) sedangkan suhu yang rendah sekali (dibawah 0ºC) 

dapat menyebabkan kekakuan dan keradangan akibat dingin. 

• Radiasi sinar Rontgen atau sinar-sinar radio aktif yang menyebabkan 

kelainan pada kulit, mata, bahkan susunan darah. 

• Tekanan udara yang tinggi menyebabkan ketulian permanent, caisson 

disease (keadaan yang ditandai dengan kelumpuhan, rasa sakit karena 

panas udara), dll. 

• Penerangan yang kurang baik menyebabkan kelainan pada mata atau 

indera penglihatan. 

2. Faktor Kimia. 

• Debu dan serbuk yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. 

• Kabut dari racun serangga yang menimbulkan keracunan. 

• Gas, misalnya keracunan karbon monoksida, hidrofen sulfide, dan lain-

lain. 

• Uap yang menyebabkan keracunan atau penyakit kulit. 

• Cairan beracun. 

3. Faktor Biologis. 

• Tumbuh-tumbuhan yang beracun atau menimbulkan alergi. 
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• Penyakit anthrax (semacam infeksi) dari hewan atau Brucella pada 

karyawan penyamak kulit. 

4. Faktor Fisiologis. 

• Konstruksi mesin atau peralatan yang tidak sesuai dengan mekanisme 

tubuh manusia. 

• Sikap kerja yang menyebabkan keletihan dan kelainan fisik. 

• Cara bekerja yang membosankan atau meletihkan. 

5. Faktor Psikologis 

• Proses kerja yang rutin dan membosankan. 

• Hubungan kerja yang terlalu menekan atau sangat menuntut. 

• Suasana kerja serba kurang aman. 

Program kesehatan kerja yang diadakan oleh perusahaan mempunyai 

berbagai macam tujuan, menurut Manullang (1990:117) diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang 

setinggi-tinginya baik fisik, mental maupun sosial.  

2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. 

3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan 

tenaga kerja. 

4. Meningkatkan produktivitas kerja. 

Pada dasarnya kesehatan kerja bertujuan agar tenaga kerja memperoleh 

derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial sebagai 

kemampuan kerja seorang tenaga kerja tergantung dari kesehatannya, sebab 
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derajat kesehatan ini bukan hal yang statis melainkan suatu yang dinamis sesuai 

dengan perkembangan masyarakat. 

 

2.3 Produktivitas 

Menurut Payaman (1998:38) produktivitas mengandung filosofis-kualitatif 

dan kuantitatif-teknis operasional. Secara kualitatif-kualitatif, disebutkan bahwa 

produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu 

berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik 

daripada kemarin, dab mutu kehidupanbesok harus lebih baik daripada hari ini. 

Pandangan hidup dan sikap mental yang demikian akan mendorong manusia 

untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi akan terus mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuan kerja. 

Untuk definisi secara kuantitaif-teknis operasional, produktivitas merupakan 

perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber 

daya (masukan) yang dgunakan per satuan waktu. Definisi kerja ini mengandung 

cara atau metode pengukuran. Walaupun secara teori dapat dilakukan, akan tetapi 

dalam praktik sukar dilaksanakan, terutama karena sumber daya masukan yang 

dipergunakan umum terdiri atas, banyak macam dalam proporsi yang berbeda. 

Pada dasarnya, setiap bentuk masukan bila dikuantifikasikan dapat 

digunakan sebagai faktor penyebut (pembagi) pada produktivitas. Atas dasar 

itulah orang dapat berbicara tentang produktivitas lahan, produktivitas midal, 

produktivitas tenaga kerja, atau produktivitas dari berbagai sub-kategori lain 

masing - masing faktor produksi. 
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Menurut Bambang Kusriayanto (1993:1), sampai sekarang ini tenaga 

kerjalah yang lazim dijadikan faktor pengukuran produktivitas, hal ini disebabkan, 

pertama, karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagian 

dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa; kedua, karena 

masukan pada sumber daya manusia lebih mudah dihitung ketimbang pada faktor 

lain seperti modal. Disamping itu, perlu diingat bahwa kemajuan teknologi 

yangmempermudah cara pembuatan barang berasal dan berkembang dari faktor 

tenaga kerja. 

Gomes (2003:159) Mengatakan bahwa batasan produktivitas bisa dilihat 

dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi 

(misalnya untuk profit ataukah untuk costumer satisfaction), juga tergantung pada 

bentuk organisasi itu sendiri. 

Bergabagai ungkapan seperti output, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan bang 

for the buck sering dihubungkan dengan produktivitas dikemukakakan dengan 

menunjukan kepadarasio output terhadap input. Input bisa mencakup biaya 

produksi (production cost) dan biaya peralatan (equipment cost). Sedangkan 

output bisa terdiri dari penjualan (sales), Pendapatan (earnings), market share, 

dann kerusakan (defects). Di sektor swasta dan di banyak kasus sektor publik, 

efisiensi dan produktivitas dianggap sinonim. 

Gomes (2003:160) menyebutkan banyak hasil penelitian yang 

memperlihatkan bahwa produktivitas sangat mempengaruhi oleh knowledge, 

skills, abilitie, attitudes dan behaviours dari pekerja yang ada di dalam organisasi 

sehingga banyak program perbaikan produktivitas meletakan hal-hal tersebut 

sebagai asumsi-asumsi dasarnya. Sedangkan menurut Bambang Kussriyanto 
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(1993:2), faktor - faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah 

tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi 

dan kesehatan, tingat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, 

hubungan industrial, teknologi, saran produksi, manajemen, kesempatan 

berprestasi, kebijakan pemerintah, di bidang produksi, investasi, perijinan, 

teknologi,moneter,fiskal, harga, distribusi, dll. 

Dalam konsep manajemen, manusia diharapkan mau memanfaatkan tenaga 

sepenuhnya atau seoptimum mungkin untuk meningkatkan produktivitas, yang 

diikuti oleh terciptanya hubungan kerja yang berumutu dengan konotasi 

menyenangkan penuh tenggang rasa dan saling membangun. Dalam 

memanfaatkan sepenuhnya sumber daya manusia itu terkandung pengertian 

pembinaan struktur organisasi dan pengemabangan mutu tenaga kerja baik secara 

aktual maupun potensi. 

Usaha ini menuntut keterlibatan seluruh perusahaan di mana setiap orang 

dapat merasakan pentingnya produktivitas bukan sekedar alat kosmetik; artinya 

hanya digembar-gemborkan saja, tetapi didukung oleh tindakan (Bambang 

Kussriyanti, 1993:6). Keterlibatan dalam meningkatkan produktivitas menuntut 

beberapa program tindakan yang nyata, di samping komunikasi dan propaganda. 

Bila tindakan itu nyata, karyawan tidak akan melihat gunanya peran serta dalam 

meningkatkan produktivitas mereka. Para penyelia harus dapat melihat dengan 

nyata bahwa atasan mereka menegaskan kata-kata mereka dengan tindakan, dan 

dengan penuh kesadaran berkarya kearah peningkatan produktivitas. 
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Dengan pendekatan sistem, faktor yang memepangaruhi produktivitas 

karyawan  perusahaan digolongkan pada tiga kelompok (Payaman, 1998:39), 

yaitu : 

1. Kualitas dan kemampuan. 

Kualitas dan kemampuan pendidikan, latihan, motivasi kerja, etos kerja, 

mental dan kemampuan fisik pekerja yang bersangkutan. Pendidikan 

memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan 

tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan 

memanfaatkan semuasaran yang ada disekitar utuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. Meningkatkan tingkat pendidikan tenaga kerja berarti meningkatkan 

produktivitas. 

Latihan kerja melengkapi pekerja dengan keterampilan dan cara-cara yang 

tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Pada dasarnya, latihan melengkapi 

pendidikan. Pendidikan biasanya bersifat umum. Sedangkan latihan bersifat 

khusus dan teknis operasional. 

Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas adalah motivasi, etos kerja dan 

sikap metal karyawan. Pemupukan motivasi etos dan sikap kerja yang 

beroientasi kepada produktivitas membutuhkan waktu yang lama dan 

memerlukan teknik-teknikk tertentu, antara lain dengan menciptakan iklim 

dan lingkungan kerja yang menyenagkan dan hubungan kerja industrial yang 

serasi. 

Kemampuan fisik pekerja memerlukan perhatian pengusaha dewasa ini, 

terutama karena tingkat umumnya rendah sehingga pemenuhan gizi dan 

kesehatan kerja umumnya sangatterbatas. Terutama untuk pekerja 
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berpenghasilan rendah, usaha-usaha perbaikan penghasilan akan 

meningkatkan kemampuan fisik dan kemudian memungkinkan peningkatan 

produktivitas kerja mereka. 

2. Sarana Pendukung 

Sarana pendukung untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan 

perusahaan dapat dikelompokan pada dua golongan, yaitu : 

a. Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara berproduksi, 

sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. 

b. Menyangkut kesejahteraan pekerja yang tercermin dalam sistem 

pengupahan dan jaminan sosial, serta jaminan kelangsungan kerja. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, perbaikan perbaikan di bidang 

lingkungan kerja dapat menumbuhkan kegairahan, semangat dan kecepatan kerja. 

Demikian juga perbaikan-perbaikan di bidang pengupahan dan jaminan 

sosialdapat menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kemampuan fisik 

karyawan. 

3. Supra sarana 

Aktivitas perusahaan terjadi dalam isolasi. Apa yang terjadi dalam perusahaan 

dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luarnya, seperti sumber-sumber faktor 

produksi yang akan digunakan, prospek pemasaran, perpajakan, dan perijinan, 

lingkungan hidup dan lain-lain. Secara umum dapat dikemukakan bahwa 

faktor manajemen sangat berperan dalam peningkatan produktivitas pekerja 

perusahaan, baik secara langsung melalui perbaikang pengorganisasian dan 

tata kerja yang memperkecil pemborosan dan keborosan pengguna sumber-
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sumber, maupun secara langsung melalui fasilitas latihan serta perbaikan 

penghasilan dan jaminan sosial pekerja. 

Seperti yang dikutip oleh Bittel dan Newstrom (1994:86), Kepala Pusat 

Produktivitas Amerika , Dr. C. Jackson Grayson mengatakan bahwa 

“produktivitas adalah proses menghasilkan lebih banyak dari yang anda habiskan” 

artinya, membuat lebih baik daripada yang anda miliki. Secara teknis, 

produktivitas Adalah ukuran dari seberapa efisien seseorang atau suatu operasi. 

Ini ditentukan dengan membandingkan (1) nilai keluaran yang dihasilkan,(2) 

biaya sumber daya masukan. Biasanya dinyatakan sebagi rasio (atau angka). 

Ada dua ramuan yang dapat dipakai oleh penyelia guna meningkatkan 

produktivitas (Bittel dan Newston, 1994:86), yaitu : 

1. Faktor teknologi, meliputi : 

• Desain produk atau jasa. Sebagian produk atau jasa lebih mudah dibuat 

atau dikirim ketimbang yang lain. 

• Pabrik dan perkemabngan. Fasilitas yang mutakhir dan terpelihara baik 

dapat menghasilkan produktivitas yang jauh berbeda. 

• Mekanisasi. Penggunaan otomatisasi, komputer, robot dan sejenisnya 

dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi. 

• Metode dan tata letak proses. Kemacetan dan kemunduran dapat 

mengganggu produktivitas, sedangkan keteraturan dan arus yang lancar 

dapat mempercepat produktivitas. 

• Kondisi bahan. Bagian yang disortir lebih dahulu lantas diatur akan 

mempercepat permuatannya kedalam mesin. 
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• Jumlah energi yang digunakan. Listrik, uap, tekanan udara, minyak 

semuanya ini mempermudah kerja manusia. 

2. Faktor manusia. Yang tercakup disini adalah kemampuan, pengetahuan, dan 

motivasi. Diantara faktor yang mendapatkan perhatian adalah pendidikan, 

pengalaman, tingkat aspirasi, jadwal kerja, pelatihan, pengelompokan 

organisasi, kebijakan kepegawaian, dan kepemimpinan. 

Menurut Sedarmayanti yang dikutip oleh Hari (2004:39), mengatakan 

pribadi yang produktif manggambarkan potensi, persepsi dan kreativitas 

seseorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuan agar bermanfaat 

bagi diri dan lingkungannya. Jadi, orang yang produktif adalah orang yang dapat 

memberi sumbangan yang nyata dan berarti bagi lingkungan sekitarnya, imajinatif 

dan inovatif dalam mengahadapi persoalan hisupnya. Pada saat yang bersamaan, 

orang ini selalu bertanggung jawab dan responsif dengan hubungannya dengan 

orang lain (kepemimpinan). Pegawai seperti ini merupakan aset organisasi yang 

selalu berusaha meningkatkan diri dengan organisasinya, dan menunjang 

pencapaian produktivitas organisasi. 

Pribadi yang produktif adalah pribadi yang yakin akan kemampuan dirinya, 

yang dalam istilah psikologi sering disebut sebagai orang yang memiliki percaya 

diri (self confidence), harga diri (self esteem) dan konsep diri (self concept) yang 

tinggi. Orang yang demikian dapat dikatakan sebagai orang yang mampu 

mengaktualisasikan dirinya. 

Pribadi yang produktif akan lebih berkreatif dalam berhubungan dengan 

dunia sekitarnya dengan cara menciptakan suatu hasil karya melalui kemampuan 

dan menggunakan fikiran serta perasaanya. Individu yang kreatif dapat dikatakan 
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sebagai orang yang tinggi independensinya, inovatif dalam pendekatan masalah, 

terbuka terhadap suatu pengalaman baru yang lebih luas, ditandai dengan 

spontanitas, fleksibilitas dan kompleksitas pandangan. Jadi produktivitas 

merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatannya dan 

mewujudkan segenap potensi yang ada padanya. Menggunakan kemampuan atau 

mewujudkan segenap potensi guna mewujudkan kreativitas. 

2.4 Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap 

Produktivitas Karyawan 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan oleh 

perusahaan diharapkan dapat mempertinggi derajat kesehatan dan keselamatan 

karyawan. Apabila masalah kesehatan dan keselamatan ini tidak diperhatikan 

akan menjadi bumerang bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Bagi karyawan 

yang kondisi kesehatannya jelek tentu berdampak pada penyelesaian pekerjaan, 

sehingga membuat kinerjanya menurun. Menurut Sedarmayanti dalam Hari 

(2004:24) “Adanya program kesehatan yang baik dan memenuhi syarat 

akanmenguntungkan pegawai secara material, karena pegawai jarang absen, 

bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara 

keseluruhan akan mampu bekerja kebih lama, berarti lebih produktif. 

Semakin maju suatu masyrakat, semakin banyak problem-problem yang 

dihadapi oleh anggota-anggota masyarakat teresbut. Perubahan sosial dan 

ekonomi membawa pengaruh terhadap masyarakat. Dan karyawan sebagai 

anggota masyarakat ikut pula terpengaruh perubahan ini. Dengan demikian 

banyak problem yang harus dihadapi dan ini membawa pengaruh pula terhadap 

kondisi mental dan kesehatan karyawan. Padahal kondisi mental seseorang juga 
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sangat mempengaruhi prestasi kerja. Kondisi mental yang buruk akan ditunjukan 

dengan tangginya tingkat kecelakaan, sering tidak masuk kerja atau datang 

terlambat, tingginya tingkat perputaran tenaga kerja, buruknya hubungan antara 

atasan bawahan antara rekan-rekan sekerja. 

Menurut Siagan (2002:263) pentingnya pemeliharaan kesehatan dan 

kebugaran para anggota organisasi sudah diakui secara luas di kalangan 

manajemen karena para karywan sehat dan bugar, dalam arti fisik maupun dalam 

arti mental psikologi, akan mampu menampilkan kinerja yang prima, 

produktivitas yang tinggi dan tingkat kemangkiran yang rendah. 

Penyakit akibat kerja akibat kerja apabila tidak di tangani secara sungguh-

sungguh dan terpadu, dapat menjadi bumerang bagi pekerja dan perusahaan 

tempat dimana mereka bekerja. Bagi tenaga kerja, penyakit akibat kerja dapat 

menurunkan produktivitas kerja sekaligus menurunkan pendapatan yang 

diterimanya. Sedangkan bagi perusahaan berakibat menurunnya jumlah produksi 

serta memberikan citra yang kurang baik terhadap kualitas dan kapasitas 

perusahaan. Pekerja bukanlah sebagai suatu robot (Basir Barthos, 1990:150). 

Untuk itu pertimbangan secara ekonomi secara murni mungkin tidak baik, maka 

perlu “memanusiakan pekerjaan” atau membuat suasana kerja yang lebih 

manusiawi. Pekerja yang kesejahteraanya buruk, tidak hanya menyebabkan rasa 

kecil hati tetapi produktivitas merekaakan menurun. Lebih lanjut, mereka 

tidakmenruh minat, apatis dalam melakukan pekerjaan dan loyalitas mereka 

terhadap perusahaan akan berkurang juga. 

Heidjrachman dan Suad Husnan mengatakan (1997:253) bahwa dengan 

peraturan yang maju dan pemeliharaan tenaga kerja yang baik akan dicapai 
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keamanaan, ketentraman, dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang 

bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan 

produksi dan produktivitas kerja. 

Dari uraian di atas tampak jelas, bahwa program Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja berhubungan erat dengan menciptakan suasana kerja yang 

aman dan tenang, maka karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan. 

Sehingga karyawan mempunyai loyalitas, gairah bekerja dan akhirnya 

meningkatkan produktivitas. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 
 

Gambar 2.1 
Konsep Berfikir dalam Penelitian Pengaruh Pelaksanaan Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Karyawan 
 
 

 
 
 
 
 

MSDM merupakan kegiatan yang mengatur masalah ketenagakerjaan berdasarkan 
fungsi-fungsinya dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

Diantara fungsi-fungsi MSDM, terhadapat fungsi pemeliharaan yang antara 
lain adalah masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

K3 merupakan suatu bentuk kegiatan yang akan menciptakan 
terwujudanya pemeliharaan karyawan dengan baik 

Keselamatan Kerja 
(X1) 

Kesehatan Kerja 
(X2) 

Produksitivitas Kerja 
(Y) 
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2.6 Model Hipotesis 

Hubungan yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah hubungan pengaruh. Berikut ini disajikan model 

hipotesis : 

 

Gambar 2.2 Model Hipotesis 

 

Keterangan :  

    : Pengaruh simultan 

     : Pengaruh parsial 

     : Pengaruh dominan 

 
2.7 Hipotesis 

Guna memperoleh jawaban dari permasalahan, maka perlu dicari jawaban 

sementara yang dianggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya dengan 

mengemukakan sebuah hipotesis yang dapat memberikan suatu model bagi aspek 

atau ciri tertentu dari peristiwa yang telah di teliti. Hipotesis yang demikian akan 

memilikinilai ilmiah yang sesuai dengan atau mendekati kenyataan empiris. 
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Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 

Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pelaksanaan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap produkitivitas kerja 

karyawan bagian produksi pada CV. Kecak Denpasar. 

H2 

Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pelaksanaan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap produktivitas kerja 

karayawan bagian produksi pada CV. Kecak Denpasar. 

H3 

Diduga variabel Keselamatan Kerja (X1) secara dominan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi CV. Kecak Denpasar. 


