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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Budaya K3 

2.1.1. Pengertian Budaya K3 

Menurut Blair (2003), budaya K3 merupakan bagian dari budaya organisasi. 

Budaya organisasi merupakan kombinasi dari perilaku, sikap, persepsi, dan 

keluarannya berupa performansi, yang dapat menggerakan roda organisasi. 

Sementara budaya K3 merupakan penjelmaan dari perilaku, sikap, dan nilai secara 

bersama untuk mencapai derajat performansi sehat dan selamat, yang dipahami 

dan dijadikan prioritas utama dalam suatu organisasi. Sejalan dengan definisi 

budaya K3 yang dijelaskan oleh Clarke (2000) yaitu merupakan kombinasi dari 

sikap-sikap, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, norma-norma dan persepsi dari para 

siswa calon pekerja dalam sebuah organisasi, yang memiliki keterkaitan secara 

bersama terhadap K3, perilaku selamat, dan penerapannya secara praktis dalam 

proses produksi.  

Konsep utama dari budaya K3 adalah pentingnya pemahaman bersama, 

didukung oleh persepsi yang homogen tentang K3 dalam suatu organisasi, 

walaupun pasti terdapat perbedaan persepsi dari seluruh level hirarki dalam suatu 

organisasi (Blair, 2003). 

2.1.2. Komponen Budaya K3 

Cooper (2002) menjelaskan budaya K3 terdiri dari tiga komponen, yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Person adalah faktor pekerja yang mempengaruhi keselamatan ditempat kerja 

termasuk sikap dan keyakinan yang berupa pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skills), kemampuan (abilities), kecerdasan (intelligence), 

dorongan (motives), kepribadian (personality). 

b. Behavior adalah faktor perilaku yang mempengaruhi keselamatan yaitu 

perilaku sehari-hari di tempat kerja, pelatihan (complying), bimbingan 

keselamatan (coaching), pengenalan (recognizing), komunikasi inter personal 

(communicating), demonstrating active caring (kepedulian secara aktif). 

c. Environment adalah faktor lingkungan kerja yaitu prosedur kerja, perlengkapan 

(equipment), peralatan (tools), mesin (machines), tata letak barang 

(housekeeping), suhu (heat/cold) dan Sistem Manajemen K3 serta iklim K3. 

2.2. Motivasi Kerja 

2.2.1. Pengertian Motivasi Kerja 

Munandar (2006) menjelaskan motivasi kerja adalah suatu proses dimana 

kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu, tujuan yang jika berhasil 

dicapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Sedangkan menurut Lucas dan Jones (2005), motivasi kerja adalah suatu 

kebutuhan psikologis didalam diri seseorang yang menentukan arah perilaku 

seseorang di dalam organisasi yang menyebabkan pergerakan, arahan, usaha, dan 

kegigihan dalam menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan Hasibuan (2004), mengemukakan bahwa motivasi adalah 

rangsangan keinginan dan pemberian daya penggerak yang menciptakan 
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kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Seseorang yang 

termotivasi untuk bekerja akan terus ingin belajar mengetahui hal-hal baru untuk 

meningkatkan performa kerjanya (Wagner dan Hollenbeck, 2001). 

2.2.2. Tujuan Motivasi Kerja 

Hasibuan (2004) menjelaskan terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan dengan pemberian motivasi kerja. Adapun tujuan-tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4. Meningkakan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

2.2.3. Metode Motivasi Kerja 

Terdapat dua metode motivasi kerja (Hasibuan, 2004), yaitu: 

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation)  

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan non materiil) yang diberikan 

secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan 
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serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, 

tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. 

2. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation)  

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau 

kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan 

pekerjaannya. Misalnya kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan 

kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang kondusif, serta penempatan yang 

tepat. Motivasi tidak langsung besar pengaruhnya untuk merangsang 

semangat bekerja karyawan sehingga produktif. 

2.3. Kinerja Karyawan 

2.3.1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Rivai (2009) berpendapat bahwa kinerja karyawan adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu (Hasibuan, 

2009). 

Definisi lain dari kinerja diberikan oleh Mangkunegara (2010). 

Mangkunegara mendefinisikan kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan atau 

disumbangkan seorang karyawan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung 
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jawab kepada perusahaan. Kinerja setiap individu berbeda-beda sesuai dengan 

besar dan kecilnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang dimiliki oleh 

individu tersebut. 

2.3.2. Pengukuran Kinerja Karyawan  

Robbins (2006) menjelaskan untuk mengukur kinerja karyawan dapat 

dengan melihat beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:  

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan 

pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan 

maksud kenaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian. Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang 

nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, 

bimbingan dari orang lain atau pengawas. 

6. Komitmen kerja. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan 

terhadap kantor. 
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2.3.3. Manfaat Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja merupakan  proses di mana organisasi menetapkan 

parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. 

Terdapat beberapa manfaat dari pengukuran kinerja (Behn, 2003), yaitu: 

1. Untuk Mengevaluasi. Mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi 

berkinerja. Proses evaluasi ini terdiri dari dua variabel yaitu data kinerja 

organisasi dan patokan yang menciptakan suatu kerangka untuk menganalisis 

data kinerja tersebut. 

2. Untuk Mengendalikan. Manajer memiliki kebutuhan untuk memastikan 

bahwa bawahan mereka telah melakukan pekerjaan mereka secara benar. 

Organisasi menciptakan sistem pengukuran yang menentukan tindakan 

tertentu apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Setelah itu organisasi  

mengevaluasi apakah karyawan betul-betul telah melakukan apa yang telah 

ditugaskan kepada mereka dan membandingkannya dengan standar kinerja. 

3. Untuk Menganggarkan. Anggaran adalah perangkat mentah untuk 

meningkatkan kinerja. Kinerja yang buruk tidak selalu berubah menjadi baik 

ketika dilakukan pemotongan anggaran sebagai tindakan disiplin. Terkadang 

penaikan anggaranlah yang menjadi jawaban untuk peningkatan kinerja. 

4. Untuk Memotivasi. Para karyawan perlu diberikan target yang signifikan 

untuk mereka raih lalu menggunakan ukuran kinerja termasuk target antara 

untuk memfokuskan energi para karyawan dan memberikan perasaan telah 

mencapai sesuatu. Target kinerja juga bisa mendorong munculnya kreativitas 
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dalam mengembangkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai suatu 

tujuan. 

5. Untuk Merayakan. Organisasi perlu memperingati prestasi-prestasi yang 

mereka raih, karena ritual semacam peringatan ini bisa mengikat orang-orang 

yang ada di dalam tim, memberikan mereka perasaan terikat. Perayaan 

merupakan aktivitas yang mengeksplisitkan pengakuan atas prestasi dan 

pencapaian. 

6. Untuk Bisa Belajar. Pembelajaran merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh 

organisasi untuk bisa terus berkembang. Pembelajaran ini bisa didapat 

dengan mengevaluasi kinerja sendiri, misalnya dengan mengidentifikasi apa 

saja yang berhasil dan yang tidak. Dengan mengevaluasi hal ini, organisasi 

akan bisa pelajari alasan di balik kinerja baik dan buruk. 

7. Untuk Mengembangkan. Organisasi harus belajar tentang apa-apa yang harus 

dilakukan secara berbeda untuk memperbaiki kinerja. Oleh karena itu 

organisasi membutuhkan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana dan 

arahan serta target sehingga bisa didapatkan pengertian mana saja perihal 

yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pembelajaran dan pembanding, dalam penelitian ini 

digunakan tiga hasil penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Pengaruh Manajemen K3 dan Budaya K3 terhadap Kinerja Pekerja Proyek 

(Studi Kasus Proyek Pembangunan Cengkareng Business City Lot 5) oleh 

Supriyan dan Ricardo (2016). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu : 
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a. Variabel manajemen K3,  

b. Variabel budaya K3, dan 

c. Variabel kinerja pekerja, 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan 

manajemen K3 dan budaya K3 secara bersama-sama memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pekerja proyek dalam proyek 

cengkareng business city lot 5. 

2. Empowerment, Motivation, and performance: Examining the Impact of 

Feedback and Incentives on Non Management Employee oleh Drake, Wong, 

dan Salter (2007). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu: 

a. Variabel pemberdayaan 

b. Variabel motivasi 

c. Variabel kinerja 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktural modeling 

(SEM) yang dioperasikan dengan menggunakan analisis momen struktur 

(AMOS). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan dan 

motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. 

3. Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Motivasi 

 (Studi Pada Karyawan Taman Rekreasi Sengkaling (Trs)) oleh Denik, 

Musadieq, dan Djudi (2017). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 

a. Variabel keselamatan kerja  

b. Variabel kesehatan kerja 
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c. Variabel motivasi kerja. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, 

asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan taman rekreasi 

sengkaling (TRS). 

Tabel 2.1. 
Deskripsi Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

dan 
Tahun 

Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Yang Diteliti 

Alat 
analisis 

Hasil 
penelitian 

1 Supriyan, 
Ricardo 
(2016) 

Pengaruh 
Manajemen K3 
dan Budaya K3 
terhadap 
Kinerja 
Pekerja Proyek  
(Studi Kasus 
Proyek 
Pembangunan 
Cengkareng 
Business City 
Lot 5) 

- Manajemen 
K3  

- Budaya K3  
- Kinerja 

Pekerja 
Proyek 

Analisis 
Deskriptif, 
dan 
Uji 
Hipotesis 

Penerapan 
manajemen 
K3 dan 
budaya K3 
secara 
bersama-
sama 
memiliki 
pengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
pekerja 
proyek. 
 

2 Drake, 
Wong, 
Salter, 
(2007)  
 

Empowerment, 
Motivation, 
and 
performance: 
Examining the 
Impact of 
Feedback and 
Incentives on 
Non 
Management  

-Pemberdayaan 
-Motivasi  
-Kinerja  
 

- Analisis 
Deskriptif 

- Uji 
Hipotesis 

- Analisis 
Jalur 

- Struktural 
Modeling 
(SEM) 
yang  

Pemberday-
aan dan 
motivasi 
bersama-
sama 
memiliki 
pengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap  

Bersambung Ke Halaman Berikutnya 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No Nama 

Peneliti 
dan 

Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Yang Diteliti 

Alat 
analisis 

Hasil 
penelitian 

  Employee  - dioperasi
kan 
dengan 
menggun-
akan 
Analisis 
Momen 
Struktur 
(AMOS). 

Kinerja 

3 Denik, 
Musadieq, 
Djudi 
(2017) 
 

Pengaruh 
Keselamatan 
Kerja dan 
Kesehatan 
Kerja (K3) 
terhadap 
Motivasi 

Pada 
Karyawan 
Taman 
Rekreasi 
Sengkaling 
(TRS)) 

- Keselamatan 
Kerja  

- Kesehatan 
Kerja  

-Motivasi 
Kerja  

Statistik 
deskriptif, 
asumsi 
klasik, 
dan 
regresi 
linier 
berganda 

Keselamatan 
Kerja dan 
Kesehatan 
Kerja secara 
bersama-
sama 
berpengaruh 
terhadap 
motivasi 
kerja 
karyawan. 

Sumber : Supriyan, Ricardo, 2016; Drake, Wong, Salter, 2007; Denik, Musadieq, Djudi, 2017. 
 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyan dan Ricardo (2016) 

dengan judul pengaruh manajemen K3 dan budaya K3 terhadap kinerja pekerja 

proyek; Drake, Wong dan Salter, (2007) dengan judul pengaruh empowerment, 

motivation, and performance: examining the impact of feedback and incentives on 

non management employee; Denik, Musadieq, dan Djudi (2017) dengan judul 

pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja 

(studi pada karyawan taman rekreasi sengkaling (TRS)) memiliki baberapa 

perbedaan dan persamaan, yaitu: 
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Tabel 2.2. 
Deskripsi Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini 

Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 
Supriyan, dan 
Ricardo. 
(2016) 
 
 

a. Variabel:  
- Budaya K3 
- Kinerja pekerja 

b. Jenis penelitian: 
explanatory (penjelasan) 

c. Pendekatan penelitian: 
kuantitatif 

d. Sumber data : primer dan 
sekunder 

f. Teknik pengumpulan 
data: wawancara, 
dokumentasi, dan 
kuesioner 

g. Alat analisis data : 
analisis deskriptif, dan 
uji hipotesis 

h. Alat uji data : SPSS 

a. Judul penelitian: 
pengaruh 
manajemen k3 dan 
budaya k3 terhadap 
kinerja pekerja 
proyek (studi kasus 
proyek 
pembangunan 
cengkareng 
business city lot 5) 

b. Lokasi penelitian: 
proyek pembangunan 
cengkareng business 
city lot 5. 

c. Variabel: 
- Manajemen K3 

 
Drake, Wong, dan 
Salter. 
(2007)  
 

a. Variabel :  
- Motivasi 
- Kinerja 

b. Jenis penelitian: 
explanatory (penjelasan) 

c. Pendekatan penelitian: 
kuantitatif 

d. Sumber data : primer dan 
sekunder 

e. Teknik pengumpulan 
data: wawancara, 
dokumentasi, dan 
kuesioner. 

f. Alat analisis data :  
- statistik deskriptif 
- uji hipotesis 

a. Judul penelitian: 
empowerment, 
motivation, and 
performance: 
examining the 
impact of feedback 
and incentives on 
non management 
employee  

b. Lokasi penelitian: PT 
karyawan 
nonmanajemen 

c.  Variabel: 
- Pemberdayaan 

d. Alat analisis data : 
- Analisis Jalur 
- Struktural modeling 
(SEM) yang dioperasikan
dengan menggunakan 
analisis momen struktur 
(AMOS).  

 
Denik, Musadieq, dan 
Djudi. 
(2017) 

a. Variabel :  
- Motivasi kerja 

b. Jenis penelitian:  

a. Judul penelitian: 
pengaruh 
keselamatan kerja  

Bersambung Ke Halaman Selanjutnya 



20 
 

 
 

Lanjutan Tabel 2.2. 
Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

 explanatory (penjelasan) 
c. Pendekatan penelitian: 

kuantitatif 
d. Sumber data : primer dan 

sekunder 
e. Teknik pengumpulan 

data: wawancara, 
dokumentasi, dan 
kuesioner 

f. Alat analisis data : 
statistik deskriptif  
g. Alat uji data : SPSS 

dan kesehatan kerja 
(K3) terhadap 

(studi pada karyawan 
taman rekreasi 
sengkaling (TRS)) 

b. Lokasi penelitian: 
karyawan taman 
rekreasi sengkaling 
(TRS) 

c. Variabel: 
- Keselamatan 

kerja 
- Kesehatan 

kerja  
 

Sumber : Supriyan, Ricardo, 2016; Drake, Wong, Salter, 2007; Denik, Musadieq, Djudi, 2017. 
 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Tabel 2.2. terdapat beberapa perbedaan 

dan persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini. Beberapa perbedaan tersebut terletak pada judul penelitian, 

lokasi penelitian, variabel penelitian, dan alat analisis data. Sedangkan beberapa 

persamaannya terdapat juga pada variabel penelitian, jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, alat analisis data, dan alat uji 

data. Deskripsi penelitian yang dilakukan saat ini, dijabarkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3. 
Deskripsi Penelitian Saat Ini 

Judul Lokasi Variabel Indikator Alat Analisis 

Pengaruh 
Budaya K3 
terhadap 
Kinerja 
Karyawan  

Rumah 
Sakit 
Umum 
Daerah 
(RSUD)  

X : Budaya 
K3

Z : Motivasi 
Kerja 

Y : Kinerja  

1. Variabel 
budaya K3
(X): pekerja, 
perilaku, dan 
lingkungan  

1. Statistik 
deskriptif,

2. Analisis 
Jalur, 

3. Uji  

Bersambung Ke Halaman Selanjutnya 
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Lanjutan tabel 2.3 
Judul Lokasi Variabel Indikator Alat Analisis 

yang 
Dimediasi 
oleh 
Motivasi 
Kerja 

Sumbawa Karyawan kerja.  
2. Variabel 

motivasi kerja 
(Z): motivasi 
langsung (direct 
motivation) dan 
motivasi tidak 
langsung 
(indirect 
motivation) 

3. Variabel kinerja 
karyawan (Y): 
kualitas, 
kuantitas, 
ketepatan 
waktu, 
efektivitas, 
kemandirian, 
komitmen kerja 
 

hipotesis 

Sumber : Supriyan, Ricardo, 2016; Drake, Wong, Salter, 2007; Cooper, 2002; Hasibuan, 2004; 
Robbins, 2006. 
 
2.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam perusahaan menuntut 

perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap kebutuhan fisik 

maupun psikis sumber daya manusia yang dimiliki agar sumber daya manusia 

tersebut dapat bekerja secara optimal. Penelitian ini berasumsi bahwa budaya K3 

dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Kerangka pikir penelitian 

yang mendasari penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 
Peran sumber daya manusia dalam perusahaan 
Perusahaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik dan 
psikis sumber daya manusia yang dimiliki 
Pentingnya budaya K3 untuk memotivasi karyawan agar 
dapat meningkatkan kinerja. 

Penelitian Terdahulu 
Supriyan, Ricardo (2016) 
Drake, Wong, Salter, (2007)  
Denik, Musadieq, Djudi (2017 

Landasan Teori 
 

Variabel Bebas 
 Budaya K3 (X) 

Variabel Intervening 
Motivasi Kerja (Z) 

Variabel Terikat 
Kinerja Karyawan (Y) 

Analisis Kuantitatif 
1. Uji Statistik Deskriptif 
2. Uji Statistik Inferensial 

Temuan Hasil Penelitian 

Implikasi Hasil Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
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2.6. Model Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hubungan anatara variabel bebas (X) dengan variabel 

antara (Z) dan variabel terkait (Y) adalah hubungan berpengaruh. Adanya 

pengaruh antara variabel-variabel tersebut dapat dipahami, dikarenakan variabel-

variabel tersebut memiliki keterkaitan baik secara teori maupun penelitian 

terdahulu. Hubungan antara setiap variabel dalam penelitian ini ditunjukkan 

dalam gambar model hipotesis di bawah ini: 

Gambar 2.2. 
Model Hipotesis  

 
 

 

 

Sumber : Drake, Wong, Salter, 2007. 

Gambar 2.2. menunjukkan bahwa: 

1. Budaya K3 (X) berpengaruh langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

2. Budaya K3 (X) berpengaruh langsung terhadap Motivasi (Z) 

3. Motivasi Kerja (Z) berpengaruh langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

4. Budaya K3 berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

melalui Motivasi Kerja (Z) 

2.7. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan 

(Sugiyono, 2013). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

Kinerja Karyawan 
(Y) 

Budaya K3 
(X) 

Motivasi Kerja  
(Z) 
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penelitian, serta dengan mempertimbangkan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh langsung antara budaya K3 terhadap kinerja karyawan. 

Budaya K3 merupakan kombinasi dari sikap-sikap, nilai-nilai, keyakinan-

keyakinan, norma-norma dan persepsi dari para siswa calon pekerja dalam 

sebuah organisasi, yang memiliki keterkaitan secara bersama terhadap K3, 

perilaku selamat, dan penerapannya secara praktis dalam proses produksi 

(Clarke, 2000). sedangkan kinerja karyawan adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama (Rivai, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyan dan Ricardo (2016) menjelaskan 

bahwa Budaya K3 secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pekerja proyek. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di rumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Diduga terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara budaya K3 

terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa. 

2. Pengaruh langsung antara budaya K3 terhadap motivasi kerja. 

Motivasi kerja adalah suatu kebutuhan psikologis didalam diri seseorang yang 

menentukan arah perilaku seseorang didalam organisasi yang menyebabkan 
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pergerakan, arahan, usaha, dan kegigihan dalam menghadapi rintangan untuk 

mencapai suatu tujuan (George dan Jones, 2005).  

Penelitian yang dilakukan oleh Denik, Musadieq, Djudi (2017) menjelaskan 

bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja secara langsung berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja. Berdasarkan uraian diatas penelitian saat 

ini berasumsi bahwa budaya K3 juga berpengaruh langsung terhadap motivasi 

kerja, sehingga di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara budaya K3 

terhadap motivasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa. 

3. Pengaruh langsung antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Meningkatnya motivasi dalam diri sumber daya manusia ataupun karyawan 

dalam suatu perusahaan akan memberikan dampak positif pada tingkat kinerja 

karyawan yang akan dihasilkan, karena tingginya motivasi kerja yang dimiliki 

sumber daya manusia ataupun karyawan dapat menambah semangat karyawan 

dalam melaksakan tugas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Drake, Wong, dan Salter (2007) menjelaskan 

bahwa motivasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di rumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : Diduga terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa. 
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4. Pengaruh tidak langsung antara budaya K3 terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja. 

Budaya K3 yang kuat dapat meningkatkan disiplin kerja dan kesadaran diri 

karyawan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan terjamin maka karyawan akan 

merasa nyaman dalam berkerja sehingga dapat motivasi karyawan untuk 

memberikan kemampuan terbaiknya kepada perusahaan.  

Meningkatnya motivasi dalam diri sumber daya manusia ataupun karyawan 

dalam suatu perusahaan akan memberikan dampak positif pada tingkat kinerja 

karyawan yang akan dihasilkan, karena tingginya motivasi kerja yang dimiliki 

sumber daya manusia ataupun karyawan dapat menambah semangat 

karyawan dalam melaksakan tugas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyan, Ricardo (2016); Drake, 

Wong, dan Salter (2007); Denik, Musadieq, Djudi (2017) yang menjelaskan 

hubungan atau pengaruh yang terjadi diantara variabel budaya K3, variabel 

motivasi kerja dan variabel kinerja karyawan. maka dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Diduga terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara 

budaya K3 terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. 

 


