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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni

maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan ilmu dan seni karena manajemen sebagai

ilmu pengetahuan yang terorganisir dan sistematis dan terdiri dari teori-teori dan

prinsip-prinsip yang juga sangat tergantung pada orang yang menjalankannya

(Manager).

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, manajemen merupakan “alat” dan

wadah “wadah” (tempat)  untuk mengatur semua aktivitas proses perusahaan

dalam mencapai tujuannya. Walaupun manajemen hanya merupakan alat saja,

tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya, karena jika manajemen ini

dilaksanakan dengan tepat maka dapat mewujudkan tujuan yang optimal,

pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Berikut ini adalah definisi tentang manajemen menurut para ahli, diantaranya :

Menurut Siagian (2010:12) menyatakan bahwa, “Manajemen adalah

tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai

tepat target yang telah ditentukan.”

Sedangkan menurut Komarudin (2011:9) mendefinisikan bahwa,

“Manajemen adalah ilmu dan seni pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya

organisasi agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

merupakan suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya agar berlangsung secara efektif dan efisien dengan dilakukannya

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan didalamnya demi

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
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2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen sering kali diartikan sebagai tugas-tugas manajer.

Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol (2010:179) :

1. Fungsi perencanaan

Meliputi tugas-tugas menyusun rencana kegiatan kedepan dari suatu

organisasi, yang meliputi rencana jangka panjang, menengah, pendek,

rencana kegiatan serta menetapkan target yang hendak dicapai.

2. Fungsi pengorganisasian

Meliputi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan,

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melopor kepada siapa,

dimana keputusan harus diambil.

3. Fungsi kepemimpinan

Karena suatu organisasi terdiri dari orang-orang adalah tugas seorang

manajer untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang-orang ini.Saat

mereka mengarahkan, memotivaasi, memilih saluran komunikasi yang

efektif atau memecahkan konflik antar anggota semuanya ini adalah fungsi

kepemimpinan seorang manajer.

4. Fungsi pengendalian

Setelah tujuan-tujuan ditentukan, rencana dituangkan, pengaturan struktural

digambarkan dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, di motivasi masih ada

kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru untuk memastikan semua

urusan berjalan sebagai mana mestinya seorang manajer harus memantau

kinerja organisasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana

didalam proses tersebut dilakukan melalui fungsi-fungsi manajerial,

dikoordinasikan dengan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya seperti mesin dan modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.
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2.1.3 Bidang-bidang Manajemen

Unsur-unsur manajemen (tools of management) yang terdiri dari man,

money, method, materials, machines, dan market (6M) telah berkembang menjadi

bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam perannya dalam mencapai

tujuan yang diinginkan. Bidang-bidang manajemen dikenal atas :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (unsure Man)

2. Manajemen Keuangan (unsure Money)

3. Manajemen Operasional (unsure Materials and Machines)

4. Manajemen Pemasaran (unsure Market)

5. Manajemen Strategik (unsure Methods)

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu program aktivitas

untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan

mendayagunakannya untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Maka

dari itu organisasi menitik beratkan aktivitasnya dalam mengelola manusia

sebagai sumber daya perusahaan. Berikut ini adalah definisi tentang manajemen

sumber daya manusia menurut para ahli, di antaranya :

Menurut Marwansyah (2010:3) menyatakan, “Manajemen sumber daya

manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam

organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya

manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan

kesejahteraan, dan hubungan industrial.”

Sedangkan menurut Suwatno dan Donni Juni (2011:16) mendefinisikan,

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan.”

Adapun menurut Flippo dalam Nitisemito (2011:12) mengemukakan,

“Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan

perusahaan, individu karyawan dan masyarakat.”
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber

daya manusia adalah kegiatan mengelola sumber daya manusia dengan

menerapkan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, dan

controlling dalam melakukan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan, serta

bagamaina menjaga agar sumber daya manusia tetap mau bekerja untuk organisasi

tersebut.

2.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2014:8) fungsi-fungsi manajemen sumber daya

manusia meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan sumber daya manusia

Perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji

kebutuhan SDM untuk menjamin terjadinya tenaga kerja dalam jumlah

dan mutu, atau kompensasi, yang sesuai pada saat dibutuhkan. Dengan

kata lain, perencanaan SDM adalah proses penentuan jumlah dan

mutu/kualifikasi SDM di masa yang akan datang.

2. Rekrutmen dan seleksi

Rekrutmen atau penarikan adalah proses menarik sejumlah calon

karyawan potensial dan mendorong mereka agar melamar pekerjaan pada

sebuah organisasi. Hasil dari proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar

yang memenuhi syarat.

3. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM adalah upaya terencana yang dilakukan oleh

manajemen untuk meningkatkan kompensasi pekerja dan kinerja

organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan

pengembangan. Human resources development merupakan salah satu

fungsi utama dalam SDM, yang mencakup tidak saja pelatihan dan

pengembangan melainkan juga kegiatan perencanaan dan pengembangan

karir individu serta penilaian kinerja.
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4. Kompensasi

Kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai semua imbalan yang

diterima oleh seseorang sebagai balasan atas kontribusinya terhadap

organisasi. Imbalan yang diberikan kepada karyawan itu dapat berupa

salah satu atau kombinasi dari bentuk-bentuk berikut ini :

 Gaji atau upah, yaitu uang yang diterima oleh seseorang sebagai

imbalan atas pekerjaannya.

 Insentif dan bagi hasil, yaitu uang atau barang yang diberikan

kepada karyawan, diluar gaji/upah pokok, berdasarkan kinerja

individu atau organisasi.

 Tunjangan dan pelayanan, yaitu imbalan finansial tambahan selain

gaji/upah pokok, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga,

cuti, liburan, dan asuransi kesehatan.

 Imbalan nonfinansial, misalnya pekerjaan yang menyenangkan dan

lingkungan pekerjaan yang nyaman.

5. Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan kerja meliputi upaya untuk melindungi para pekerja dari

cedera akibat kecelakaan kerja. Kesehatan kerja adalah terbebasnya para

pekerja dan penyakit dan terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental

pekerja.

6. Hubungan industrial

Hubungan industrial atau hubungan pekerja adalah sebuah sistem

hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang

atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan

pemerintah.

7. Penelitian sumber daya manusia

Penelitian atau riset sumber daya manusia adalah studi sistematis tentang

sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan maksud memaksimalkan

pencapaian tujuan individu dan tujuan organisasi. Riset SDM dapat juga

didefinisikan sebagai semua kegiatan yang melibatkan proses

perencanaan, pengumpulan, analisis dan pelaporan informasi, dengan

tujuan memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan
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identifikasi, penyelesaian masalah, dan penentuan peluang dalam

manajemen SDM.

Berdasarkan penjelasan fungsi-fungsi di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa manajemen sumber daya manusia mengambil peranan yang cukup penting

dalam suatu organisasi, menyangkut unsur manusia yang akan menentukan arah

kemajuan bagi perusahaan, dalam hal ini perusahaan dimasa yang akan

mendatang. Ini berkaitan dengan fungsi operasional manajemen sumber daya

manusia yang mencakup masa dari mulai tenaga kerja sampai dengan masa

pemisahan tenaga kerja.

2.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sondang P Siagan (2014:26) tujuan manajemen sumber daya

manusia dapat dikategorikan pada empat jenis, yaitu :

1. Pencapaian tujuan masyarakat

Dalam bidang apapun suatu organisasi bergerak, dalam arti yang sebenar-

benarnya ia menghasilkan sesuatu “produk” atau “jasa” bagi kelompok-

kelompok tertentu di masyarakat. Artinya, “produk” tersebut baik berupa

barang atau jasa harus diinterpretasikan dalam arti luas dan tidak terbatas

pada pengertian klasik, yaitu dalam arti barang atau jasa yang hanya

dihasilkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang keniagaan

saja.

2. Pencapaian tujuan organisasi

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada

peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam

organisasi kearah tercapainya tujuan organisasi. Tidak menjadi soal

tujuan organisasional apa yang ingin dicapai. Dibentuknya satuan

organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan

sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas kerja organisasi sebagi keseluruhan.
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3. Pencapaian tujuan fungsional

Pencapaian tujuan fungsional dalam bidang manajemen sumber daya

manusia ialah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh

oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi

sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang terdapat dalam

organisasi mampu memberikan kontribusinya yang maksimal.

4. Pencapaian tujuan pribadi

Pada mulanya motif seseorang memasuki berbagai organisasi adalah

pencapaian tujuan dan pemenuhan kepentingan pribadinya. Hal demikian

adalah wajar dan merupakan gejala yang universal. Akan tetapi, dalam

meniti karirnya, seseorang harus mau dan rela melalukan berbagai jenis

penyesuaian yang diperlukan akan seseorang diterima sebagai anggota

organisasi yang dihormati. Artinya, kesediaan semua anggota organisasi

sebagai individu untuk membawahi tujuan dan kepentingan pribadinya

kepada tujuan dan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan

bersama dan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan, bahkan juga

kepentingan masyarakat luas.

2.3 Keselamatan Kerja

2.3.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Dari tahun ke tahun perkembangan industri, mekanisasi, dan modernisasi

semakin pesat, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan intensitas kerja

operasional. Akibat dari hal tersebut muncul berbagai dampak, baik yang

menyangkut adanya kelelahan, kehilangan keseimbangan, kekurangan

keterampilan, dan latihan kerja. Kekurangan pengetahuan tentang sumber bahaya

adalah sebagai bagian dari sebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

yang akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada

tenaga kerja, yang menyangkut aspek-aspek keselamatan, kesehatan,

pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama.

Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara aman dapat melakukan

pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja. Dengan demikian para tenaga kerja



21

harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan di dalam

setiap pelaksaan pekerjaannya sehari-hari.

Menurut Swasto (2011:107) berpendapat bahwa, “Keselamatan kerja

menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan

adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan.”

Menurut Hendarman (2010) menyatakan bahwa, “Keselamatan kerja

merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan

tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut Moenir dalam Angkasa Dkk (2014:4) mendefinisikan bahwa,

“Keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam lingkungan atau tempat kerja yang

akan menjamin secara maksimal keselamatan karyawan yang berada di daerah

atau tempat tersebut, baik orang tersebut karyawan atau bukan karyawan dari

organisasi perusahaan.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja

merupakan suatu hal yang penting di setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh

karyawan untuk membuat seorang karyawan dapat bekerja dengan aman dan

tentram.

2.3.2 Tujuan Keselamatan Kerja

Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawannya

karena tujuan keselamatan kerja menurut Paramita dan Wijayanto (2012)

diantaranya yaitu :

a. Setiap pegawai dapat jaminan keselamat dan kesehatan kerja.

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya.

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai.

e. Agar meningkat kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.

f. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan kerja.

g. Agar pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Dengan demikian, tujuan dari keselamatan kerja menciptakan suasana

lingkungan yang lebih baik dan sikap yang mendukung keselamatan kerja bahwa

dengan diadakannya kegiatan keselamatan kerja karyawan bisa mengenal kegiatan
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pelaksanaan yang didukung dengan pengawasan agar mendapatkan hasil yang

lebih baik.

2.3.3 Faktor Keselamatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2007:163), menjelaskan bahwa penerapan

keselamatan kerja yang baik adalah :

1. Keadaan tempat lingkungan kerja

a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya

diperhitungkan keamanannya.

b. Ruang kerja yang tidak padat dan sesak.

c. Pembuangan kotoran dan limbah sudah pada tempatnya.

2. Pemakaian peralatan kerja

a. Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.

b. Penggunaan mesin, alat elektronik dengan pengamanan yang baik.

3. Pengaturan penerangan

a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tepat.

b. Ruang kerja yang cukup cahaya, dan tidak remang-remang.

4. Pembinaan pegawai

a. Adanya pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja.

b. Adanya kartu penelitian.

2.3.4 Fungsi Keselamatan Kerja

Menurut Sucipto (2014:2) fungsi keselamatan kerja ada 4 yaitu :

1. Antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya.

2. Buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur dan program.

3. Terapkan, dokumentasikan dan informasikan rekan lainnya dalam hal

pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.

4. Ukur, periksa kembali keefektifitas pengendalian bahaya dan program

pengendalian bahaya.

Maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja berfungsi sebagai suatu

tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bahaya yang dapat mengakibatkan
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terjadinya hal-hal buruk dan untuk tetap berjaga-jaga dalam bertindak atau

memulai suatu pekerjaan.

2.3.5 Dimensi Keselamatan Kerja

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel

keselamatan kerja mempunyai beberapa bagian seperti yang telah dikemukakan di

bawah ini.

Indikator keselamatan kerja menurut Moenir (2006:203), di antaranya :

1. Lingkungan Kerja Secara Fisik

Secara fisik, upaya-upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk

meningkatkan keselamatan kerja adalah :

a. Penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-

tanda, batas-batas, dan peringatan yang cukup.

b. Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai

alat pencegahan, pertolongan dan perlindungan.

2. Lingkungan Sosial Psikologis

Jaminan kecelakaan kerja secara psikologis dapat dilihat pada organisasi

sepanjang mengenai berbagai jaminan organisasi atas pegawai atau

pekerja yang meliputi :

a. Aturan mengenai ketertiban organisasi atau pekerjaan hendaknya

diperlakukan secara merata kepada semua pegawai tanpa kecuali.

b. Perawatan dan pemeliharaan asuransi terhadap para pegawai yang

melakukan pekerjaan berbahaya dan risiko yang kemungkinan

terjadi kecelakaan kerja yang sangat besar.

2.4 Kecelakaan Kerja

2.4.1 Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena

itu pengertian kecelakaan menurut World Health Organization (WHO) yaitu,

“Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan

penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil.”
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Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja,

“Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak

dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan

dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.”

Adapun definisi kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga

Kerja (Permenaker) Nomor 03/Men/1998 yaitu, “Kecelakaan sebagai suatu

kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat

menimbulkan korban jiwa dan harta benda.”

Kecelakaan akibat kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang berkaitan

dengan hubungan kerja pada perusahaan. Kecelakaan dapat terjadi karena

tindakan yang berbahaya (unsafe actions) dan keadaan yang berbahaya (unsafe

condition). Tindakan-tindakan yang berbahaya (unsafe actions) antara lain :

1. Mengoperasikan kerja wewenang

2. Gagal memberikan dan memastikan tanda peninggalan

3. Mengoperasikan dengan kecepatan berlebihan

4. Menggunakan perkakas yang salah

5. Gagal menggunakan alat pelindung diri

6. Manfaat/menempatkan secara tidak benar

7. Mengambil posisi yang salah

8. Mengangkat dengan secara tidak benar

9. Mengabaikan standar yang diharuskan

10. Bersenda gurau

11. Minum minuman keras

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang berbahaya (unsafe

conditions) antara lain :

1. Penutup/pelindungan keselamatan yang tidak tepat

2. Perkakas/alat/bahan yang rusak

3. Kemacetan

4. Sistem pemberian peringatan yang tidak tepat

5. Bahaya peledakan dan kebakaran dan listrik

6. Tata anak tangga yang tidak standar

7. Keadaan atmosfer yang membahayakan (debu, uap, kabut, gas)
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2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang selalu mempunyai sebab dan selalu

berakibat kerugian. Menurut Wirawan (2015) faktor penyebab terjadinya

kecelakaan kerja, baik dari aspek penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja,

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

1. Faktor Individual

a. Pekerja tidak kompeten dan tidak berpengalaman

b. Gerakan rutin berulang dari pekerjaan yang membosankan

c. Stress kerja

d. Kelelahan kerja

e. Kealpaan pekerja

f. Menggunakan teknik tidak tepat

g. Meremehkan risiko

h. Mempergunakan alat kerja yang tidak tepat

i. Mengabaikan Peraturan Keselamatan Kerja

j. Minuman keras dan narkoba

2. Faktor terkait dengan tugas

a. Shift kerja malam

b. Tugas yang berisiko tinggi

c. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi

3. Faktor Organisasi

a. Industri yang berbahaya dan berisiko

b. Perusahaan dengan budaya ke selatan dan kesehatan kerja rendah

Lingkungan kesehatan tempat kerja yang buruk dapat menurunkan

kesehatan dan daya kerja karyawan. Dengan demikian, perlu adanya upaya

pengendalian untuk mencegah, mengurangi bahkan menekan agar hal demikian

tidak terjadi. Kesegaran jasmani dan rohani merupakan faktor penunjang untuk

meningkatkan kepuasan kerja dalam bekerja. Kesegaran jasmani dan rohani bukan

saja pencerminan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga gambaran adanya

keserasian penyesuaian seseorang dengan pekerjaannya.
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2.4.3 Analisis Kecelakaan Kerja

Analisa kecelakaan kerja merupakan suatu usaha mencari sebab-sebab

terjadinya kecelakaan dan dilakukan dengan mengadakan penyelidikan atau

pemeriksaan terhadap peristiwa kecelakaan. Hal yang sulit adalah bagaimana

menentukan sebab-sebab kecelakaan secara tepat.

Pemeriksaan kecelakaan harus selalu dilakukan ditempat terjadinya

kecelakaan, akan lebih mudah bila pemeriksaan dilakukan pada keadaan yang

belum diubah seperti kecelakaan terjadi. Pemeriksaan harus secara cermat meniliti

tempat tersebut dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kecelakaan dan

memeriksakan para saksi yang terkait.

Maksud dari menyelidiki kecelakaan yang terjadi, yaitu :

1. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan.

2. Mencegah terjadinya peristiwa yang serupa.

2.5 Kesehatan Kerja

2.5.1 Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan

oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan

menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih

jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga

secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama.

Menurut Wirawan (2015) berpendapat bahwa, “Kesehatan kerja adalah

penerapan ilmu kesehatan atau kedokteran di bidang ketenagakerjaan yang

bertujuan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kerja dan

mempertahankan serta meningkatkan kesehatan para pekerja atau buruh untuk

meningkatkan kinerja mereka.”

Sedangkan menurut Manullang dalam Bayu dkk (2014:3) menyatakan

bahwa, “Kesehatan kerja adalah suatu usaha dan aturan-aturan untuk menjaga

kondisi perburuhan dan kejadi atau keadaan yang merugikan kesehatan dan

kesusilaan, baik dalam keadaan yang sempurna fisik, mental maupun sosial

sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.”
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Adapun menurut Suparyadi (2015) mendefinisikan bahwa, “Kesehatan

kerja merupakan suatu kondisi fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya ketiadaan

penyakit atau kelemahan pada waktu melaksanakan suatu pekerjaan.”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja

merupakan suatu kondisi yang bebas dari hal-hal yang tidak baik didalam diri

karyawan. Pada dasarnya kesehatan kerja sangat penting bagi setiap karyawan

yang bekerja terutama yang berhubungan dengan pekerjaan berisiko tinggi.

2.5.2 Tujuan Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja mempengaruhi manusia dalam hubungannya dengan

pekerjaan dan lingkungan kerjanya, baik secara fisik maupun psikis.

Adapun tujuan kesehatan kerja yang dikemukakan oleh Nuraini (2012),

antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di

semua lapangan pekerjaan ketingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik,

mental maupun kesehatan sosial.

2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang

diakibatkan oleh tindakan/kondisi lingkungan kerjanya.

3. Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari

kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang

membahayakan kesehatan.

4. Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang

sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaannya.
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2.5.3 Faktor Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja menyangkut kesehatan fisik dan mental dan kesehatan

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk lingkungan kerja.

Menurut Swasto (2011:110) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, diantaranya :

1. Kondisi lingkungan tempat kerja

a. Kondisi Fisik

Kondisi fisik ini meliputi penerangan, suhu udara, ventilasi

ruangan tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi

dan tekanan udara.

b. Kondisi Fisiologis

Kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi mesin/peralatan, sikap

badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaan, hal-hal yang

dapat menimbulkan kelelahan fisik dan bahkan dapat

mengakibatkan perubahan fisik tubuh karyawan.

2. Mental Psikologis

Kondisi ini meliputi hubungan kerja dalam kelompok/teman sekerja,

hubungan kerja antara bawahan dan atasan atau sebaliknya, suasana kerja,

dan lain-lain.

Disamping memperhatikan kesehatan fisik karyawan, usaha untuk

menjaga kesehatan mental karyawan pun tetap perlu dilakukan. Perhatian

keselamatan mental sebetulnya belum banyak diberikan, terbukti jarangnya

perusahaan yang mempunyai program untuk menjaga kesehatan mental. Kondisi

mental seseorang juga sangat mempengaruhi prestasi kerjanya, kondisi mental

yang buruk akan ditunjukkan dari tingginya tingkat kecelakaan, sering tidak

masuk kerja atau datang terlambat, tingginya perputaran tenaga kerja, buruknya

hubungan antara atasan-bawahan dan rekan-rekannya.
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2.5.4 Fungsi-fungsi Kesehatan Kerja

Menurut Sucipto (2014:2) fungsi kesehatan kerja dibagi menjadi 6, yaitu :

1. Identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya

kesehatan di tempat kerja.

2. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan

praktek kerja termasuk desain tempat kerja.

3. Memberikan saran, informasi, pelatihan dan edukasi tentang kesehatan

kerja dan APD.

4. Melaksanakan surveilan terhadap kesehatan kerja.

5. Terlibat dalam proses rehabilitasi.

6. Mengelola P3K dan tindakan darurat.

Maka dari fungsi-fungsi kesehatan kerja diatas dapat disimpulkan bahwa

kesehatan kerja dapat dilakukan dengan cara karyawan harus mengikuti kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan seperti ikut mengelola P3K dan

memberikan masukan-masukan kepada perusahaan untuk melakukan

pengorganisasian kesehatan.

2.5.5 Dimensi Kesehatan Kerja

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel

kesehatan kerja mempunyai beberapa bagian seperti yang telah dikemukakan di

bawah ini.

Menurut Manullang dalam Bayu Ramdan dkk (2014:4) didalam

penelitiannya menggunakan indikator kesehatan kerja sebagai berikut :

1. Lingkungan secara medis

Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap

perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut :

a. Kebersihan lingkungan kerja.

b. Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja.

c. Sistem pembuangan sampah dan limbah industri.
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2. Lingkungan kesehatan tenaga kerja

Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga

kerjanya hal ini dapat dilihat dari penyediaan air bersih dan sarana kamar

mandi.

3. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yaitu pelayanan kesehatan tenaga

kerja.

2.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.6.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Setiap karyawan umumnya menginginkan kerja yang aman dan sehat dari

lingkungan pekerjaannya. Namun demikian, pemberi kerja selalu beranggapan

bahwa kecelakaan kerja itu suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari akibat

pekerjaan. Akan tetapi karena faktor biaya yang relatif besar untuk keperluan itu,

hal itu akan terabaikan. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi pada perusahaan-

perusahaan di negara sedang berkembang.

Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan atas keamanan kerja yang

dialami setiap pekerja. Perlindungan mengarah pada kondisi fisik dan mental para

pekerja yang diakibatkan lingkungan kerja yang ada pada perusahaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diperhatikan untuk menjaga

keamanan dan kenyamanan kerja karyawan yang menjadi tanggung jawab para

pemberi kerja.

Menurut Wirawan (2015) menjelaskan bahwa, “Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan

kerja dan penyakit akibat kerja.”

Menurut Prabowo (2011) mendefinisikan bahwa, “Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada

khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju

masyarakat adil dan makmur.”

Dari definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk

melindungi para karyawan dari bahaya atau ancaman kecelakaan kerja selama

bekerja yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat

yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

2.6.2 Aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan pencegahan kecelakaan

adalah hal yang penting bagi para manajer karena beberapa alasan. Ada beberapa

aspek-aspek yang berpengaruh di dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

menurut Miner dalam Sarina (2011), yaitu :

1. Pelatihan keselamatan kerja

Program pelatihan untuk karyawan baru dan karyawan yang tidak terbiasa

melakukan hal-hal yang termasuk dalam isi program keselamatan yang

dipertimbangkan. Teknik yang digunakan untuk pelatihan keselamatan

misalnya ceramah, peragaan, film, dan simulasi kecelakaan.

2. Kontes dan publisitas keselamatan

Publisitas keselamatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni

poster, buklet, nota khusus, dan artikel terbitan perusahaan. Selain itu,

melakukan kontes untuk membantu perkembangan keselamatan. Misalnya,

dengan melakukan pertandingan antar departemen yang memiliki potensi

kecelaakaan yang sama.

3. Pengontrolan lingkungan kerja

Perancangan tempat kerja dan peralatan yang digunakan merupakan

pendekatan utama, untuk mencegah kecelakaan yang paling efektif.

Peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau Personal Protective

Equipment (PPE) yang wajib disediakan oleh perusahaan kontraktor untuk

semua karyawan seperti pakaian kerja, sepatu kerja, kacamata kerja,

penutup telinga, sarung tangan, helm, masker, jas hujan, sabuk pengaman,

tangga, dan P3K.

4. Pemeriksaan dan Disiplin

Beberapa bentuk pemeriksaan, misalnya dalam menyediakan peringatan

awal terhadap kecelakaan dan menyediakan surat panggilan OSHA



32

(Occupational Safety and Health Administration). Pemeriksaan dilakukan

oleh pengawas, anggota komite keselamatan, atau diwakilkan oleh pihak

asuransi yang menangani kebijakan kompensasi pegawai perusahaan.

2.6.3 Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan

kesehatan kerja, sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.

6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,

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

radiasi, suara, dan getaran.

8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physic

maupun psychis, peracunan, infeksi, dan penularan.

9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara

dan proses kerjanya.

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman

atau barang.

15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.

16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan

penyimpanan barang.

17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
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18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang

bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.6.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan

tata kelola atas adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan

agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya,

sehingga dapat berkonsentrasi secara penuh dan mampu bekerja secara produktif.

Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Ketentuan tersebut

selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (PPSMK3).

Pasal 1 ayat 2 PPSMK3 mendefinisikan bahwa, “Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai bagian dari manajemen

perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan

produktif.”

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen perlu

menyadari tanpa adanya karyawan, manajemen tidak akan mampu berbuat banyak

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Oleh  karena itu, masalah keselamatan

dan kesehatan kerja bagi karyawan perlu dikelola secara sistematik agar terarah

dengan baik, supaya benar-benar dapat diwujudkan adanya jaminan keselamatn

dan kesehatan kerja bagi karyawan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),

dinyatakan bahwa SMK3 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi.

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

pekerja/serikat buruh.



34

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk

mendorong produktivitas.

2.6.5 Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2007) dalam penerapan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja, setiap organisasi wajib melaksanakan ketentuan

sebagai berikut :

1. Menetapkan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin

komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3.

2. Merencanakan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran penerapan

keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif

dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang

diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, sasaran keselamatan dan kesehatan

kerja.

4. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan

kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen

K3 secara berkesinambungan dengan meningkatkan kinerja keselamatan

dan kesehatan kerja.

2.7 Kepuasan Kerja

2.7.1 Pengertian Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual,

setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda dengan sistem

nilai yang berlaku pada dirinya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan

dari setiap masing-masing individu.

Menurut Wexley dan Yukl dalam Wilson Bangun (2012:327)

mengatakan bahwa, “Kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap

pekerjaannya, bermacam-macam sikap seseorang terhadap pekerjaannya

mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam

pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan.”
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Menurut Suparyadi (2015:436) mengungkapkan bahwa, “Kepuasan kerja

merupakan suatu sikap positif yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap apa

yang diharapkan akan diperoleh melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam

melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil atau ganjaran yang diterimanya.”

Sedangkan menurut Edy Sutrisno (2010:74) mendefinisikan bahwa,

“Kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang

berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang

diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis.”

Maka dari definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa kepuasan kerja

selalu dikaitkan dengan bagaimana respons pegawai terhadap apa yang mereka

terima dari organisasi disebabkan mereka telah melakukan pekerjaannya atau

perannya. Dalam hal yang lebih khusus, kepuasan kerja dipersepikan secara

subjektif oleh masing-masing pegawai.

2.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja akan banyak dipengaruhi oleh reward yang diterima oleh

individu bersangkutan. Selain itu kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh

lingkungan kerja pegawai dan persepsi terhadapnya. Menurut Harold E.Burt

dalam Danang Sunyoto (2015:213) ada beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu :

1. Faktor hubungan antar karyawan

a. Hubungan antara manajer dengan karyawan

b. Faktor fisik dan kondisi kerja

c. Hubungan sosial di antara karyawan

d. Sugesti dari teman sekerja

2. Faktor individual

a. Sikap karyawan terhadap pekerjaan

b. Usia karyawan dengan pekerjaan

c. Jenis kelamin

3. Faktor keadaaan keluarga karyawan

4. Rekreasi, meliputi pendidikan
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2.7.3 Teori-Teori Kepuasan Kerja

Menurut Wexley dan Yukl dikutip oleh Moh. As’ad dalam Danang

Sunyoto (2015:211) ada tiga macam teori kepuasan kerja, yaitu :

1. Discrepancy Theory (Teori Ketidaksesuaian)

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Yang

menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada

discrepancy antara ekspektasi, keinginan dan nilai yang diharapkan

dengan apa yang menurut perasaannya atau presepsinya telah diperoleh

atau dicapai melalui pekerjaannya.

2. Equity Theory (Teori Keadilan)

Pada prinsipnya teori ini beranggapan bahwa orang akan merasa puas atau

tidak puas, tergantung apakah ia merasakan keadilan atau tidak atas suatu

keadaan. Perasaan tersebut akan didapat dengan membandingkan dengan

keadaan orang lain, rekan kerja sekantor atau yang berbeda tempat kerja.

3. Two  Factor Theory (Teori Dua Faktor)

Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja

(job dissatisfaction) merupakan dua hal yang berbeda. Teori ini pertama

kali dikemukakan oleh Herzberg. Ia membagi situasi yang mempengaruhi

sikap seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu

kelompok satisfiers atau motivator dan kelompok dissatisfier atau hygiene

factors.

2.7.4 Dimensi Kepuasan Kerja

Dalam kepuasan kerja terdapat indikator yang mempengaruhi tingkat

kepuasan kerja. Menurut Edy Sutrisno (2010:80) merumuskan kepuasan kerja

dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Psikologi

Psikologi merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan

karyawan, yang meliputi minat, keterampilan kerja, sikap kerja, bakat dan

keterampilan.
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2. Sosial

Sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik

antara sesama karyawan dengan atasannya atau dengan karyawan yang

berbeda jenis pekerjaannya.

3. Fisik finansial

Fisik finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan,

waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruang, suhu,

penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, dan umur.

4. Finansial

Finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta

kesejahteraan karyawan, meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial,

macam-macam tunjangan, dan fasilitas-fasilitas promosi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan

sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan acuan

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang

dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang dijadikan

acuan adalah terkait dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang

dianggap ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti
Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian
Hasil

1. Deden

Adi

Putra

(2015)

Keselamatan

dan kesehatan

kerja terhadap

kepuasan

kerja

Independen:

Keselamatan

dan kesehatan

kerja (K3)

Penelitian ini

menggunakan metode

deskriptif dengan

pendekatan verifikatif.
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dan

dampaknya

terhadap

komitmen

karyawan

pada UD.

TRIJAYA

MANDIRI

Citeureup

Bogor – Jawa

Barat

Dependen:

Kepuasan kerja

Intervening:

Komitmen

karyawan

Berdasarkan hasil

koefisien determinasi

sebesar 18,6% dapat

disimpulkan bahwa

keselamatan dan

kesehatan kerja (variabel

X) memberikan pengaruh

sebesar 18,6% terhadap

kepuasan kerja (Variabel

Y). sedangkan sisanya

sebesar 81,4%

dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak

diteliti dalam penelitian.

Berdasarkan perhitungan

uji t diperoleh: 3,382

˃2,006 dengan tingkat

signifikansi (0,05)

sehingga dapat

disimpulkan bahwa

keselamatan dan

kesehatan kerja

berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan kerja di

UD. Trijaya Mandiri.

sehingga menunjukkan

bahwa keselamatan dan

kesehatan kerja terhadap

kepuasan kerja dan

dampaknya terhadap

komitmen karyawan

berpengaruh positif.
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2. Ruslan

Hidayat,

Agus

Rahmat

Herma

wanto

(2014)

Analisis

pengaruh

keselamatan

kesehatan dan

motivasi

terhadap

kepuasan

kerja (Study

Kasus : Hotel

Ibis Bandung

Trans Studio)

Independen:

1. Keselamatan

dan kesehatan

2. Motivasi

Dependen:

Kepuasan kerja

Berdasarkan

signifikansinya

keselamatan dan

kesehatan kerja dengan

besar p = 0,006 maka

secara sendiri keselamatan

kesehatan kerja

berpengaruh terhadap

perubahan kepuasan kerja.

Korelasi partial

keselamatan kesehatan

kerja terhadap perubahan

kepuasan kerja adalah

0,346. Sehingga

menunjukkan bahwa

keselamatan kesehatan

kerja memberikan peran

yang penting bagi

peningkatan kerja

karyawan.

3. Reza

Maulana

A, dkk

(2015)

Pengaruh

keselamatan

dan kesehatan

kerja terhadap

kepuasan

kerja

karyawan

(Studi Pada

Karyawan

Bagian

Pabrikasi

Independen:

Keselamatan

dan kesehatan

kerja (K3)

Dependen:

Kepuasan kerja

Berdasarkan analisis data

dengan menggunakan

analisis regresi linier

berganda dapat di ketahui

bahwa variabel

Keselamatan Kerja,

Kesehatan Kerja

mempunyai pengaruh

secara simultan terhadap

Kepuasan Kerja

Karyawan.
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Pabrik Gula

Kebon Agung

Malang)

Hal ini ditunjukan dengan

nilai Adjusted R Square

sebesar 0,713 atau 71,3%

dengan signifikansi F

sebesar 0,000, dan

pengaruh secara parsial

juga menunjukkan

signifikan, dan dengan

ditunjukannya Koefisien

Regresi sebesar 0,461.

4. Angkasa

Duta

Sisna,

dkk

(2014)

Pengaruh

keselamatan

dan kesehatan

kerja terhadap

kepuasan

kerja

karyawan

(Studi pada

Karyawan PT.

PLN (Persero)

Area Kediri)

Independen:

Keselamatan

dan kesehatan

kerja

Dependen:

Kepuasan kerja

Berdasarkan hasil analisis

membuktikan bahwa

keselamatan kerja

berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan kerja

karyawan, dibuktikan

dengan nilai signifikansi t

sebesar 0,001 lebih kecil

dari α = 0,05 (0,001 ˂

0,05) dengan koefisien

regresi sebesar 0,372.

Kesehatan kerja

berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan kerja,

dibuktikan dengan nilai

signifikansi t sebesar

0,002 lebih kecil dari α =

0,05 (0,002 ˂ 0,05)

dengan koefisien regresi

sebesar 0,314.
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Keselamatan kerja dan

kesehatan kerja secara

bersama-sama

berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan kerja

karyawan. Dibuktikan

dengan nilai signifikansi F

sebesar 0,000 lebih kecil

dari α = 0,005 (0,000 ˂

0,005) dan mampu

memberikan kontribusi

sebesar 53,6% terhadap

variabel dan sisanya

46,4% dipengaruhi oleh

variabel lain diluar model

penelitian ini.

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.9.1 Kerangka Pemikiran

Sumber daya manusia di dalam perusahaan sangatlah penting untuk

menunjang keberlangsungan tujuan perusahaan, salah satu sarana penting pada

manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah terciptanya

kepuasan kerja para karyawannya.

Ketika perusahaan didirikan, harapan yang ingin dicapai adalah

mendapatkan kesuksesan dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan

sehingga pada akhirnya akan tetap bertahan dalam jangka waktu lama. Oleh

karena itu perusahaan seharusnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) sebagai pencegah terjadinya kecelakaan dan memelihara para karyawannya

agar dapat bekerja dengan baik. Sehingga semua karyawan dapat terpelihara baik

hal yang menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental dan emosi pegawai.

Dengan diadakannya metode komunikasi yang baik dan efektif membuat semua

karyawan yang terlibat dalam perusahaan akan lebih mudah dan lancar dalam
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melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, akan adanya pemahaman dan

pengertian yang diperoleh karyawan untuk dapat berinteraksi dan bekerjasama

dengan baik, selain itu akan mengurangi kesalahan dan kelalaian yang

menyebabkan bahaya bagi fisik dan mental para pegawai yang bertugas dan

semua kebijakan dan program yang diadakan perusahaan akan dapat

terealisasikan.

Perusahaan perlu menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) yang memadai dalam menjalankan suatu pekerjaan agar karyawan dapat

lebih memahami aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan pada saat menjalankan

pekerjaannya sehingga merasa aman ketika menjalankan pekerjaan dan tingkat

kecelakaan dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan

kerja bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki tujuan

dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain

di tempat kerja.

2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan

efisien.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.

Menurut Sucipto (2014:2) menyatakan bahwa, “Keselamatan dan

kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja

pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya

untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.”

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu

bentuk upaya untuk meciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari

pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa

maupun kerugian materi bagi karyawan dan pengusaha, tetapi juga dapat

mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada

akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Dengan terpenuhinya
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mampu meningkatkan kepuasan kerja

yang tinggi bagi setiap karyawan.

Kepuasan sebenarnya merupakan keadaan yang sifatnya subyektif yang

merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai

apa yang diterima karyawan dari pekerjaannya dibandingkan dengan yang

diharapkan, diinginkan dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak,

tetapi sementara ini setiap karyawan secara subyektif hanya menentukan dari

bagaimana pekerjaan itu memuaskan.

Untuk menciptakan kepuasan kerja tidak mudah, karena banyak faktor

yang harus diperhatikan, salah satunya adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) karyawan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun mental

para karyawan.

Menurut Edy Sutrisno (2010:74) menyatakan bahwa, “Kepuasan kerja

adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi

kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal

yang menyangkut faktor fisik dan psikologis.”

Melihat peranan karyawan yang sangat penting dalam suatu perusahaan,

maka keberadaan karyawan harus diperhatikan, misalnya dengan cara membina

hubungan yang jauh lebih baik agar tercipta saling pengertian, kepercayaan dan

kerja sama antar pihak manajemen dengan para karyawan sehingga dapat

mewujudkan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Salah satunya yaitu

pihak manajemen atau perusahaan haruslah dapat memenuhi kepuasan kerja

karyawannya terlebih dahulu agar kinerja perusahaan dapat optimal. Dengan

demikian, maka dapa diperoleh paradigma pemikiran sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Paradigma Pemikiran

2.9.2 Hipotesis

Berdasarkan paradigma pemikiran diatas, maka dapat dibutuhkan suatu

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel

independent terhadap variabel dependent. Menurut Sugiyono (2000:161)

mengatakan bahwa, “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian.”

Hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan sementara mengenai pengaruh

variabel yang akan diuji sebenarnya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis

hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian pengaruh

yang dinyatakan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut : “Bila Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan

secara tepat dan sesuai, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap

kepuasan kerja karyawan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.”

Kesehatan Kerja (X2)

 Lingkungan secara
medis

 Lingkungan kesehatan
tenaga kerja

 Pemeliharaan
kesehatan tenaga kerja

Kepuasan Kerja (Y)

 Psikologi

 Sosial
 Fisik
 Finansial

Keselamatan Kerja (X1)

 Lingkungan Kerja
Secara Fisik

 Lingkungan Sosial
Psikologis


