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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Produktivitas Kerja 

Dewan Produktivitas Nasional Departemen Tenaga Kerja Republik 

Indonesia dalam kaitannya dengan pengertian produktivitas tenaga kerja sebagai 

berikut:  Produksi dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda 

Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dipakai, 

sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian pertambahan dan 

perbaikan cara produksi. Peningkatan produksi tidak selalu disebabkan oleh 

peningkatan produktivitas, karena produksi dapat meningkatkan walaupun 

produktivitasnya tetap ataupun menurun. Sedangkan menurut formulasi National

Productivity Board (NPB) Singapore, dikatakan bahwa produktivitas adalah sikap 

mental (attitude of mind) yang mempunyai semangat untuk melakukan 

peningkatan perbaikan (Sedarmayanti 2009).  

Banyak dimensi dan indikator yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik 

yang berhubungan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan 

perusahaan dan kebijaksanaan pemerintah secara keseluruhan. Enam dimensi serta 

indikator utama yang menentukan produktivitas karyawan, adalah:  

1. Sikap kerja. Sikap kerja adalah kesediaan untuk bekerja bergiliran, dapat 

menerima tambahan tugas, bekerja dalam suatu tim (Sedarmayanti, 2009). 

Adapun indikator dari sikap kerja adalah sebagai berikut: 
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1) Kesediaan untuk bekerja bergiliran  

2) Dapat menerima tambahan tugas  

3) Bekerja dalam suatu tim  

2. Tingkat ketrampilan. Tingkat ketrampilan adalah kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan 

dan peralatan kerja yang tersedia (Sedarmayanti, 2009). Adapun indikator 

dari tingkat ketrampilan adalah sebagai berikut:  

1) Pendidikan formal dan informal.  

2) Adanya pelatihan dalam manajemen dan superviser.  

3) Ketrampilan dalam teknik.  

3. Hubungan antara karyawan dan pimpinan perusahaan. Hubungan antara 

karyawan dan pimpinan perusahaan merupakan hubunganyang terjadi antara 

tenaga kerja dan pimpinan perusahaan (Sedarmayanti, 2009). Indikator dari 

hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Adanya pengawasan mutu terhadap produk  

2) Pengawasan karyawan mengenai pekerjaan  

4. Manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah manajemen yang 

efesien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan 

produktifitas (Sedarmayanti, 2009). Adapun indikator dari manajemen 

produktivitas adalah sebagai berikut: 

1) Efesiensi sumber daya manusia  

2) Sistem kerja yang terdapat dalam organisasi  
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5. Efesiensi tenaga kerja. Efesiensi tenaga kerja didefinisikan sebagai efesiensi 

yang mencakup perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas (Sedarmayanti, 

2009). Adapun indikator dari efesiensi tenaga kerja adalah:  

1) Perencanaan tenaga kerja.  

2) Tambahan tugas dari organisasi.  

6. Kewiraswastaan. Kewiraswataan adalah sikap yang mencerminkan 

kemandirian seseorang dalam suatu organisasi. (Sedarmayanti, 2009) Adapun 

indikator dari kewiraswastaan ini adalah sebagai berikut:  

1) Pengambilan resiko  

2) Kreatifitas dalam berusaha  

3) Berada dalam jalur yang benar dalam berusaha  

Disamping hal tersebut terdapat pula berbagai faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja, diantaranya adalah (Sedarmayanti, 2009):  

1. Sikap mental. Yaitu sikap mental dari karyawan yang mempunyai semangat 

untuk melakukan peningkatan perbaikan. Perwujudan sikap mental, dalam 

berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut: motivasi kerja, disiplin kerja, 

etika kerja. 

2. Pendidikan. Pada umumnya orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi 

akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan arti 

pentingya produktivitas dapat mendorong karyawan yang bersangkutan 

melakukan tindakan yang produktif.  

3. Keterampilan. Pada aspek tertentu apabila karyawan semakin terampil, maka 

akan lebih mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik.  
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Karyawan akan lebih terampil apabila mempunyai kecakapan dan 

pengalaman yang cukup.  

4. Manajemen. Pengertian manajemen ini berkaitan dengan sistem yang dikait-

kan oleh pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta mengendalikan 

staf/bawahannya. Apabila manajemen tepat akan menimbulkan semangat 

yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan 

tindakan produktif.  

5. Hubungan industrial pancasila. Dengan penerapan hubungan industrial 

Pancasila, maka akan:  

1) Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja secara 

produktif sehingga produktifitas meningkat.  

2) Menciptakan hubungan kerja yang serasi dinamis sehingga menumbuh-

kan partisipasi dalam usaha meningkatkan produktivitas. 

3) Menciptakan harkat dan martabat karyawan sehingga mendorong 

diwujudkannya jiwa yang berdedikasi dalam upaya peningkatan 

produktivitas.  

6. Tingkat penghasilan. Apabila tingkat penghasilan memadai maka dapat 

menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.  

7. Gizi dan kesehatan. Apabila karyawan dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan 

berbadan sehat, maka akan lebih kuat bekerja, apalagi bila mempunyai 

semangat yang tinggi maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.  
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8. Jaminan sosial. Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada 

karyawannya dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat 

kerja. Apabila jaminan sosial karyawan mencukupi maka akan dapat 

menimbulkan kesenangan bekerja. Sehingga mendorong pemanfaatan 

kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerja.  

9. Lingkungan dan iklim kerja. Lingkungan dan iklim yang kerja yang baik akan 

mendorong karyawan akan senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung 

jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah 

peningkatan produktivitas.  

10. Sarana produksi. Mutu sarana produksi sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas. Apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik kadang-

kadang dapat menimbulkan pemborosan bahan yang dipakai.  

11. Teknologi. Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju tingkatannya 

maka akan memungkinkan:  

1) Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi.  

2) Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu.  

3) Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa.  

Dengan memperhatikan hal termaksud, maka penerapan teknologi dapat 

mendukung peningkatan produktivitas.  

12. Kesempatan berprestasi. Karyawan yang bekerja tentu mengharapkan 

peningkatan karir atau pengembangan potensi yang pribadi yang nantinya 

akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi perusahaan. Apabila terbuka 

kesempatan untuk berprestasi, maka akan menimbulkan psikologis untuk 
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meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 

Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda.  

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan 

secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini    

memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau   ber-

kurang serta tingkatannya.  

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) 

dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif.  

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik 

sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.  

Upaya meningkatkan produktivitas kerja perlu diingat bahwa faktor 

manusia menjadi dasar penentuan dalam meningkatkan produklivitas kerja.   

Tujuan sebuah program peningkalan produktivitas kerja harus mencapai 

perubahan yang signifikan, yaitu untuk memperoleh perbandingan yang lebih 

antara keluaran (output) dan masukan (input). Hal utama yang perlu dilakukan 

dalam upaya peningkatan produktivitas kerja ini adalah mengatasi sikap tidak 

peduli, baik manajer maupun karyawan. Mereka sebenarnya sama-sama memiliki 

kepentingan dalam meningkatkan produktivilas kerja, oleh karena itu mereka 

perlu komitmen bersama terhadap peningkalan produktivitas kerja. Dalam 

meningkalkan produklivitas kerja membuluhkan tindakan yang memerlukan 

kekualan kepemimpinan yang besar dari manajemen puncak.  
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Peningkatan produktivitas dapat berarti peningkatan hasil yang dicapai 

dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pada umumnya, 

strategi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, antara lain:  

1. Penyempurnaan manajemen, melalui:  

1) Peningkatan kemampuan manejerial dalam bidang perencanaan dan 

pengambilan keputusan.  

2) Perbaikan prosedur dan sistem manajemen (termasuk kemampuan 

pimpinan dalam merancang dan menggunakan sistem yang ada).  

3) Peningkatan personal and interpersonal skill.  

2. Perbaikan manajemen sumber daya manusia, melalui :  

1) Peninjauan kembali peraturan kepegawaian.  

2) Perumusan kembali tata cara dalam meningkatkan motivasi pegawai.  

3) Menyempurnakan penilaian prestasi kerja, 

4) Penyempurnaan hubungan antara pegawai dan organisasi kerja.  

3. Perbaikan kualitas kerja, melalui:  

1) Perbaikan lingkungan kerja (dalam arti lingkungan fisiknya),  

2) Penerapan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dalam praktek kerja 

dan menciptakan budaya organisasi yang dapat menaikkan rasa bangga 

dan rasa memiliki terhadap organisasi kerjanya.  

Usaha mengatasi rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja dimana 

perlu ditemukan cara-cara yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

yaitu dengan memberikan penggajian yang baik, pendidikan, peningkatan 

partisipasi karyawan, perbaikan komunikasi dan perbaikan kondisi kerja. Dari 
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penjelasan di atas, faktor yang menghambat produktivitas kerja adalah ketika 

semua faktor pendukung tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, baik dari sistem 

perencanaan dan strategi yang telah disusun tidak dilaksanakan oleh karyawan 

dan komunikasi pimpinan yang tidak menerapkan sistem tersebut dengan baik. 

2.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Konsep keselamatan dan kesehatan kerja dalam manajemen SDM selalu 

disatukan dan dibahas secara bersamaan, meskipun pada praktiknya keselamatan 

dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Dilihat dari sisi difinisi 

bahasa keselamatan adalah terbebas dari bahaya, bencana, dan malapetaka. 

Kesehatan adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit). 

Dalam pembahasan SDM konsep keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan 

sebagai kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang 

ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja dalam American Safety And 

Engineering Society Of (ASSE). 

Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara (2008) adalah 

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan  

jasmaniah dan rohaniah khususnya  tenaga  kerja  dan  manusia  pada  umumnya,  

hasil  karya  dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Anoraga 

(2005) mengatakan bahwa Keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha 

mencegah kecelakaan kerja dan memberikan perasaan yang aman bagi para 

karyawan dengan memperhatikan aspek lingkungan, mesin dan alat, dan 

manusianya sendiri.  
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Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk pada kondisi-kondisi fisiologis-

fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-

tindakan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, maka lebih sedikit 

karyawan yang menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun jangka 

panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Kondisi 

fisiologis-fisikal meliputi penyakit-penyakit dan kecelakaan kerja seperti 

kehilangan nyawa atau anggota badan, cedera yang diakibatkan gerakan berulang-

ulang, sakit punggung, sindrom carpal tunnel, penyakit-penyakit kardiovaskular,   

berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru dan leukimia, emphysema,  serta  

arthritis.  

Kondisi-kondisi lain yang diketahui sebagai dari tidak sehatnya lingkungan 

pekerjaan meliputi penyakit paru-paru putih, penyakit paru-paru coklat, penyakit 

paru-paru hitam, kemandulan, kerusakan sistem syaraf pusat, dan bronhitis kronis. 

Kondisi-kondisi psikologis diakibatkan oleh stres pekerjaan dan kehidupan kerja 

yang berkualitas rendah.  Hal ini meliputi ketidak puasaan, sikap apatis, penarikan 

diri, penonjolan diri, pandangan sempit, menjadi pelupa, kebingungan terhadap 

peran dan kewajiban, tidak mempercayai orang lain, bimbang dalam mengambil 

keputusan, kurang perhatian, mudah marah, selalu menunda pekerjaan, dan 

kecenderungan untuk mudah putus  asa terhadap  hal-hal  yang  remeh (Schuler, 

2006). Dengan demikian kesimpulan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan 

terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meng-
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ungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian 

secara cermat dilakukan atau tidak. 

Menurut Mangkunegara (2008) tujuan dari penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja dalam perusahaan adalah sebagai berikut:  

1. Setiap pegawai mendapat jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik 

secara fisik, sosial dan psikologis.  

2. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan 

seefektif mungkin.  

3. Semua hasil produksi dipelihara keamanannya  

4. Adanya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.  

5.  Meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.  

6. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja.  

7. Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.  

Diterbitkannya Undang-undang tentang Keselamatan Kerja, bertujuan agar 

setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada ditempat kerja terlindungi 

keselamatan dan kesehatannya. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

juga telah ditujukan untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak aman (unsafe

condition) dan tindakan tidak aman (unsafe act).  Tindakan tidak aman bisa terjadi 

karena pekerja kurang mengenal bahaya yang berasal dari pekerjaannya. Menurut 

Undang-undang, manajemen hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja setelah 

yakin tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat keselamatan kerja, 

karena itu manajemen wajib melakukan pembinaan dan memberikan penjelasan 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. 
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Berdasarkan teori tiga faktor yang menyebutkan bahwa aspek-aspek 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Anoraga, 2005), antara lain:  

1. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja ialah segala sesuatu yang berada disekitar karyawan dan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibeban-

kan kepadanya. Keadaan Iingkungan kerja memberikan pengarug yang besar 

terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat mempertinggi 

efisien dan efektifitas kerja.  Faktor-faktor keadaan lingkungan kerja yang penting 

untuk diperhatikan antara lain:  

1) Penerangan yang baik memungkinkan pekerja melihat objek yang 

dikerjakannya dengan jelas dan cepat. Penerangan yang tidak sempurna, 

sehingga gelap atau dapat membuat silau, yang berpengaruh negatif 

terhadap ketrampilan kerja. Warna ruang kantor yang serasi dapat 

meningkatkan produksi dan semangat kerja. 

2) Suhu dan sirkulasi udara yang tidak sempurna, sehingga ruangan kerja   

berdebu dan lembab. Temperatur dan kelembaban yang panas atau dingin 

dapat mempengaruhi kondisi fisik, semangat kerja dan emosi.  

3) Kebisingan merupakan bunyi-bunyi yang tidak dikehendaki dan 

mengganggu serta dapat merusak pendengaran dan penggunaan musik di 

tempat kerja pada waktu-waktu tertentu dapat menciptakan suasana kerja 

yang lebih serasi.  

4) Ketentuan-ketentuan kerja yang sering dilanggar, seperti fasilitas umum   

didalam perusahaan yang tidak terpelihara, contohnya wc yang tidak  
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dibersihkan, lantai licin dan kotor yang memungkinkan orang tergelincir,  

tempat  pembuangan sisa-sisa bahan pembuangan yang tidak sempurna, 

cara penempatan mesin dan bahan baku yang tidak tepat, jalur lalu lintas   

digunakan untuk menempatkan bahanbahan baku, dan ruang kerja yang 

terlalu padat dan sesak.  

2. Mesin dan alat-alat kerja  

Kondisi mesin dan peralatan kerja dapat berpengaruh, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, terhadap kemungkinan timbulnya kasus kecelakaan kerja. 

Peralatan dan mesin kerja yang tidak economis dapat cepat menimbulkan 

kelelahan bagi karyawan. Peralatan yang baik adalah yang senantiasa siap diper-

gunakan oleh karyawan. Menurut Mangkunegara (2008) kesalahan dapat terletak 

pada mesin yang letaknya salah, tidak dilengkapi dengan alat pelindung, dan alat-

alat kerja yang telah rusak atau terlalu tua dan alat-alat perlindungan telah rusak.  

3. Manusia  

Dibawah ini merupakan kesalahan-kesalahan manusia yang dapat me-

nimbulkan kecelakaan, meliputi:  

1) Sikap yang tidak wajar, seperti sembrono, tidak mengindahkan instruksi, 

lalai, melamun, tidak memakai alat pelindung diri, tidak kooperatif.  

2) Kondisi fisik yang kurang sehat cenderung mengakibatkan menurunnya 

produktivitas kerja, cepat mengalami kelelahan dan kurang konsentrasi. 

Kuang sehat secara fisik maupun psikis, seperti cacat badan, tuli, kurang  

penglihatan, reaksi yang lamban dan kekuatan fisik umum yang kurang,   

emosi yang tidak stabil, kepribadian yang rapuh, cara berpikir serta 
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motivasi kerja yang rendah memberikan peluang yang lebih besar  pada 

terjadinya kecelakaan kerja.  

3) Kurangnya kecakapan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dapat di-

karenakan belum cukup latihan, salah mengerti instruksi, tidak men-

dapat pelajaran terlebih dahulu mengenai pekerjaan, serta merasa asing 

dalam pekerjaan. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Mutiara, 2006) guna mengurangi 

kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kecenderungan karyawan untuk ber-

perilaku dan bersikap yang tidak diinginkan (ubsafe act), adalah:  

1. Seleksi dan alat yang lain.  

2. Penyebaran poster dan propaganda.  

3. Pelatihan keselamatan.  

4. Program insentif dan program penguatan yang positif. 

5. Komitmen manajer puncak.  

6. Penentuan kebijaksanaan dalam keselamatan.  

7. Penetapan tujuan keselamatan dan mengendalikannya.  

8. Melakukan pengawasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

9. Memonitor pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat (overload). 

Berikut akan dijelaskan elemen-elemen dasar kepemimpinan yang dapat 

diterapkan dalam meningkatkan program K3 (Pangestu, 2016):  

1. Komunikasi yang jelas, transparan dan memiliki visi yang jauh ke depan.  

K3 harus dikomunikasikan secara jelas, sederhana dan terdapat pengem-

bangan visi. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk mengembangkan visi 
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dan memastikan pesan yang dibuat jelas dan dimengerti oleh semua pihak. 

Disamping adanya kebijakkan K3, menajemen puncak dapat mengembang-kan 

sendiri istilah-istilah yang secara spesifik memberikan arahan dan tindakan yang 

dapat dilakukan sesuai dengan tingkat personel di dalam perusahaan. Misalnya, 

Safety adalah prioritas utama. Istilah ini sangat sederhana tetapi siapapun yang 

membacanya dapat memahami dan mengingatnya disaat beraktifitas kerja.  

2. Rencana yang ringkas, jelas untuk mencapai visi.  

Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan penyusunan 

manual sistem manajemen K3 yang terdiri dari penjelasan singkat struktur dan 

program SMK3 yang telah dilakukan. Untuk setiap manajemen K3, sebaiknya   

terdiri dari: alur yang dapat dipahami, matriks tanggung jawabyang jelas, dan 

indikator pengukuran kinerja (KPI). Manajemen puncak dapat menunjuk siapa 

saja yang diberi tanggung jawab menerapkan program tersebut.  

3. Secara aktif ikut mendukung dan terlibat dalam pencapaian program.  

Ini mencakup setting standar kinerja bagi manajer dan supervisor pada 

aktifitas seperti safety patrol, investigasi kecelakaan, diskusi kelompok K3 dan 

proyek-proyek khusus. Para manajer dan supervisor secara aktif menyingkirkan 

berbagai hambatan, mempromosikan pentingnya K3 disamping kualitas dan 

produktifitas, dan berpartisipasi dalam inspeksi, investigasi, dan lain-lain.  

4. Dapat mempertanggung jawabkan semua program K3kepada semua level 

didalam perusahaan.   

Ini memerlukan keterlibatan aktif semua pihak dengan memberikan peluang 

yang luas bagi staf untuk memberikan masukkan dan menerima tanggung jawab 
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K3. Hal ini sangat penting dan menunjukkan bahwa standar K3 dan aturannya 

diketahui, ditaati bersama-sama, dan bila ada pelanggaran, diperkuat dengan 

tindakan pendisiplinan.  

5. Mengintegrasikan elemen K3 ke dalam fungsi inti pengelolaan bisnis.  

K3 jangan dianggab sebagai tambahan pekerjaan, atau menjadi sistem diluat 

aktifitas sehari-hari. K3 harus menjadi bagian dari setiap pekerjaan. Organisasi 

yang berkomitmen kuat kepada K3 memiliki batas yang luas bagi SMK3 didalam 

organisasinya. Bentuk yang biasa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan 

SMK3 ke dalam sistem manajemen lainnya seperti ISO 9001 dan ISO 14001.  

6. Komitmen kepada K3 sebagai prioritas.  

Memiliki SMK3 yang meliputi banyak hal, terstruktur, dan adanya proses 

dalam meningkatkan kompetensi sumberdaya manusianya merupakan sebuah   

pesan bahwa K3 menjadi prioritas didalam organisasi. Pelatihan sebaiknya tidak 

dipandang sebagai pengganti tapi sebagai tambahan untuk keterlibatan.  

Pemimpin dalam K3 mengambil setiap peluang dalam memperkuat SMK3, dan 

menemukan dukungan, keterlibatan pekerja dan mengakui hal tersebut sebagai 

prestasi positif mereka.  

7. Fokus pada perbaikkan berkelanjutan (continous improvement) dari sistem   

manajemen   K3.    

Mengelola SMK3 adalah sama dengan mengelola produktivitas, kualitas 

atau area-area lain dalam organisasi. Peningkatan dan perbaikan sistem dapat 

dijadikan sebagai bagian dari aktifitas sehari-hari. 
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Dibuatkannya Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam 

praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sesuatu yang sangat 

penting dan harus. Karena hal ini akan menjamin dilaksanakannya Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) secara baik dan benar. Kemudian konsep ini ber-

kembang menjadi employers liability, yaitu K3 menjadi tanggung jawab    

pengusaha, buruh/pekerja, dan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan 

kerja. Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja 

atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat 

danmartabat serta nilai-nilai agama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, 

maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan dibidang  keselamatan dan  

kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Veiligheids    

Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai meng-

hadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.  

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik 

di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada 

di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut  

juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, 

pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,   

penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan 

aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. 

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pelaksaannya masih 
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banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, 

sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan 

upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, 

meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu 

pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan baik.  

Sesuai dengan ketentuan pemerintah agar meminimalisir terjadinya 

kecelakaan kerja dan lingkungan yang aman bagi karyawan dan   masyarakat 

maka diperlukannya AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Dampak 

Lingkungan. Pengertian AMDAL menurut PP No. 27 Tahun 1999 yang berbunyi 

bahwa pengertian AMDAL adalah Kajian atas dampak besar dan penting untuk 

pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang   

penyelenggaraan usaha atau kegiatan (Pangestu, 2016).  

AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, 

kimia, sosial ekonomi, biologi dan sosial budaya yang dilakukan secara 

menyeluruh. Alasan diperlukannya AMDAL untuk diperlukannya studi kelayakan 

karena dalam undang-undang dan peraturan pemerintah serta menjaga lingkungan 

dari operasi proyek kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat 

menyebabkan   kerusakan   lingkungan. Komponen-komponen AMDAL adalah 

PIL (Penyajian informasi lingkungan), KA (Kerangka Acuan), ANDAL (Analisis 

dampak lingkungan), RPL (Rencana Pemantauan lingkungan), RKL (Rencana 

pengelolaan lingkungan) (Pangestu, 2016).  
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Tujuan AMDAL merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan 

agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun Fungsi AMDAL 

adalah sebagai berikut (Pangestu, 2016):  

1. Bahan perencanaan pembangunan wilayah.  

2. Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan 

lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.  

3. Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana 

usaha dan/atau kegiatan.  

4. Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup.  

5. Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan 

dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.  

6. Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha.  

7. Merupakan Scientific Document dan Legal Document.  

8. Izin Kelayakan Lingkungan. 

2.1.3 Kedisiplinan 

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk mem-

perteguh pedoman-pedoman organisasi (Mangkunegara, 2008). Kedisiplinan pada 

hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak 

melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sesuatu 

yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi 

sesuatu yang telah ditetapkan. Disiplin kerja adalah karyawan yang taat dan patuh 
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dalam melaksanakan peraturan kerja yang berupa lisan maupun tulisan dari 

kelompok maupun perusahaan. 

Disiplin juga merupakan salah satu fungsi manajemen sumberdaya manusia 

yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya 

disiplin maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal (Sedarmayanti, 2009).   

Melalui disiplin pula timbul keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan 

perusahaan dan norma sosial. Namun tetap pengawasan terhadap pelaksanaan 

disiplin tersebut perlu dilakukan. Menurut pendapat ahli lain disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma yang berlaku (Hasibuan, 2005). 

Disiplin berdasarkan faktor terjadinya dapat dibedakan menjadi dua hal, 

yaitu (Cenzo & Robbins, 2005):  

1. Disiplin Intrinsik  

Disiplin intrinsik adalah disiplin yang muncul atas kesadaran dan kesuka 

relaan untuk taat dan patuh terhdap nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan, 

khususnya yang ditetapkan oleh suatu organisas dan kesukarelaan itu muncul 

dilingkungan dimana karyawan itu berada. Kesadaran dan kesukarelaan itu 

muncul karena adanya motivasi yang tinggi dalam diri karyawan untuk mematuhi 

peraturan yang berlaku. Seseorang yang berperilaku disiplin karena adanya 

motivasi yang kuat dapat mengembangkan dirinya ke arah penyelesaian yang 

lebih baik dalam bekerja. Dengan demikian, seseorang yang memiliki disiplin diri 

secara sukarela dan senang hati untuk bekerja dengan semangat yang tinggi dan 

penuh tangung jawab. 
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2. Disiplin ekstrinsik  

Disiplin ekstrinsik adalah disiplin yang muncul karena dipaksa oleh pihak 

luar untuk mematuhi nilai, norma, dan aturan yang ada. Disiplin ini terjadi karena   

adanya reward dan punishment yang diberlakukan oleh organisasi atau 

lingkungannya.  Seseorang yang mematuhi dan menjalankan aturan dengan baik, 

akan mendapat pujian dan penghargaan, sedangkan bagi yang melanggar aturan 

akan mendapat hukuman. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk mematuhi 

peraturan dalam bekerja. Tujuan akhir yang akan dicapai dari dua faktor disiplin 

adalah terbentuknya perilaku disiplin karyawan. Dimana karyawan dapat me-

matuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2005), untuk menjaga dan meningkatkan kedisiplinan 

karyawan dalam bekerja, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan:  

1. Tujuan dan kemampuan, tujuan dari pekerjaan yang dibebankan harus sesuai 

dengan kemampuan, agar karyawan dapat bekerja dengan baik.  

2. Teladan pemimpin, adanya pimpinan yang dapat dijadikan contoh karyawan 

dalam berperilaku disiplin.  

3. Balas jasa, adanya balas jasa atau imbalan akan memberikan kepuasan dan 

kecintaan karyawan terhadap pekerjaannya.  

4. Keadilan, Penerapan disiplin pada karyawan tanpa membeda-bedakan 

pangkat dan jabatan. 

5. Pengawasan, tindakan untuk mencegah atau mengetahui terjadinya kesalahan, 

memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peran 

atasan bawahan, mengali sistem kerja yang efektif, menciptakan sistem kerja 
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yang efektif, menciptakan sistem internal kontrol yang baik dalam  men-

dukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.  

6. Sanksi, adanya sanksi bila ada karyawan yang melanggar aturan.  

7. Ketegasan, adanya ketegasan pimpinan dalam menegur.  

8. Hubungan kemanusian, lingkungan kerja yang menyenangkan dalam 

memotivasi kedisiplinan karyawan.  

Berdasarkan penjelasan di atas adapun faktor yang menghambat 

produktivitas kerja adalah ketika semua faktor pendukung tersebut tidak 

dilaksanakan dengan baik, baik dari sistem perencanaan dan strategi yang telah 

disusun tidak dilaksanakan oleh karywan dan komunikasi pimpinan organisasi 

yang tidak menerapkan sistem tersebut dengan baik. Karyawan yang dianggap 

melaksankan prinsip-prinsip disiplin kerja apabila ia melaksanakan hal-hal:  

1. Hadir ditempat kerja sebelum waktu mulai kerja.  

2. Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan 

perusahaan.  

3. Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan. 

4. Ruang kerja dan perlengkapannya selalu di jaga dengan bersih dan rapih.  

5. Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien.  

6. Mengunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah 

lewat jam kerja.  

7. Tidak pernah menunjukan sikap malas kerja.  

8. Selama bekerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan yang 

tidak tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit. 
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2.1.4 Pengawasan Kerja 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan maupun instansi akan 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam suatu 

perusahaan, pastilah memerlukan komponen-komponen yang saling mem-

pengaruhi satu sama lain.  Antara lain manusia, bahan material/fisik, modal dan 

teknologi. Komponen-komponen tersebut saling mendukung dalam usaha 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya seringkali 

dijumpai permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan. Untuk 

menjamin  suatu  pekerjaan  tetap  sesuai  dengan  rencana  dan  tidak  melenceng 

atau menyimpang dari tujuannya diperlukan suatu kegiatan. Kegiatan tersebut 

disebut pengawasan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Julitriarsa dan Suprihantoro (2008) yaitu  

Pengawasan  adalah  tindakan  atau  proses kegiatan  untuk  mengetahui  hasil  

pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan 

mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga  

agar  pelaksanaan  tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Dengan adanya 

pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan 

kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi. 

Manullang (2005) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk 

menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula. Handoko (2009) mengemukakan pengawasan adalah proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.  Selanjutnya 
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Mokler yang dikutip Handoko (2009) mendefinisikan pengawasan sebagai usaha 

sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil  tindakan koreksi yang diperlukan 

untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara 

yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai pengawasan dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah kegiatan-

kegiatan yang berada dalam tanggung jawabnya berada dalam keadaan yang 

sesuai dengan rencana ataukah tidak. Bila tidak sesuai dengan rencana maka perlu 

dilakukan tindakan tertentu untuk menanganinya. Bila telah sesuai dengan 

rencana maka perlu perhatian untuk peningkatan kualitas hasil dalam mencapai 

tujuan organisasi. Pengawasan bukan mencari siapa yang salah namun apa yang 

salah dan bagaimana membetulkannya. Handoko (2009) membagi tiga jenis 

pengawasan yaitu:   

1. Pengawasan pendahuluan   

Atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi 

masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan 

koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentudiselesaikan. Jadi, 

pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah dan 

mengambil suatu tindakan yang diperlukan sebelum masalah muncul atau terjadi. 
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Pengawasan ini bersifat preventif artinya tindakan pencegahan sebelum muncul-

nya suatu permasalahan atau penyimpangan.  

2. Pengawasan concurrent  

Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “Ya, Tidak”. Screenning

Control atau “berhenti, terus”, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Sehingga 

memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan.  

3. Pengawasan umpan balik  

Pengawasan ini dikenal sebagai past-action controls, yang bertujuan untuk 

mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari 

penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut 

dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang.  

Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. 

Simbolon (2004) membagi pengawasan dalam empat macam, yaitu:  

1. Pengawasan dari dalam organisasi (internal control). Pengawasan dari dalam 

berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang 

dibentuk dalam perusahaan itu sendiri. Aparat/unit ini bertindak atas nama 

pimpinan perusahaan.  

2. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan eksternal berarti pengawasan 

yang dilakukan oleh unit pengawasan dari luar perusahaan. Unit pengawasan 

dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama 

pimpinan perusahaan itu atau bertindak atas nama pimpinan perusahaan itu 

karena permintaannya.  
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3. Pengawasan Preventif. Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan 

sebelum rencana dilaksanakan. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.  

4. Pengawasan Represif. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaku-

kan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya adalah untuk men-

jamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis 

pengawasan, yaitu:  

1. Pengawasan menurut pelaksananya  

1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak dalam 

perusahaan itu sendiri.  

2) Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar 

perusahaan.  

2. Pengawasan menurut cara melaksanakannya  

1) Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat 

kegiatan berlangsung. 

2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan 

mengadakan pemantauan terhadap laporan-laporan yang dibuat.  

3. Pengawasan menurut waktunya  

1) Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai.  

2) Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan sedang dilakukan.  

3) Pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan dilakukan.    
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 Pengawasan terdiri dari beberapa kegiatan untuk membuat agar segala 

penyelenggaraan kegiatan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dapat 

berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Manullang 

(2005) mengungkapkan untuk mendapatkan sistem pengawasan yang efektif, 

maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan, yang merupakan condition

sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana 

rencana  tertentu  dan  adanya  pemberian  instruksi-instruksi, serta wewenang-

wewenang kepada bawahan. Setelah kedua prinsip di atas, Manullang (2005), 

maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:  

1. Dapat mereflektirkan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi.  

2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.  

3. Fleksibel.  

4. Dapat mereflektirkan pola organisasi.  

5. Ekonomis.  

6. Dapat dimengerti.  

7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.  

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip pengawasan antara lain: adanya perencanaan, dapat men-

cerminkan kebutuhan dari kegiatan yang diawasi, dapat segera dilaporkan apabila 

ada penyimpangan, bersifat ekonomis dan fleksibel, dapat menjamin adanya 

tindakan koreksi. Dengan adanya prinsip-prinsip pengawasan tersebut diharapkan 

pimpinan saat melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan 
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tersebut dapat berjalan efektif. Untuk itu pengawas hendaknya dan seharusnya 

mengetahui dan memahami sistem pengawasan yang dianut perusahaannya. 

Pelaksanaannya harus sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, tidak dipengaruhi 

oleh kepentingan pribadi dari pengawas. Sehingga pelaksanaan pengawasan akan 

betul-betul berjalan secara obyektif dan menggambarkan hal yang sebenarnya 

terjadi demi pencapaian tujuan organisasi. 

Kegiatan pengawasan atau kontrol dilakukan dengan pemantauan dan 

pengamatan terhadap pekerjaan dan hasil kerja personil dari berbagai aspeknya.  

Memantau dan mengamati maksudnya untuk mengecek apakah kegiatan yang 

sedang atau sudah dilaksanakan, telah mencapai hasil sesuai dengan yang di-

rencanakan atau sekurang-kurangnya berjalan di atas rel yang benar. Kegiatan 

pengawasan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan evaluasi. Kegiatan kontrol atau 

pengawasan yang diiringi dengan evaluasi dalam rangka mewujudkan 

administrasi sebagai pengendalian kegiatan kerja sama sejumlah manusia, akan 

sangat bermanfaat. Menurut Nawawi (2006) manfaat pengawasan antara lain:  

1. Menghimpun data/informasi, yang telah diolah dan dikembangkan menjadi 

umpan balik dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

selanjutnya sebagai langkah pengambilan keputusan baru yang lebih baik.  

2. Mengembangkan cara bekerja untuk menemukan yang paling efektif dan 

efisien atau yang paling tepat dan paling berhasil, sehingga menjadi yang 

terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.  

3. Mengidentifikasi, mengenal dan memahami hambatan dan kesukaran dalam 

bekerja, untuk dihindari, dikurangi, dan dicegah dalam pekerjaan berikutnya.  
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4. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan per-

kembangan organisasi dalam berbagai aspeknya, termasuk juga untuk 

pengembangan personel agar menjadi semakin berkualitas dalam bekerja.  

    Jadi dengan adanya manfaat yang jelas dari pelaksanaan pengawasan, 

suatu organisasi akan terdorong untuk tidak mengesampingkan pengawasan.  

Dengan tetap memperhatikan adanya pengawasan akan membantu proses 

pencapaian tujuan organisasi. 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa penalitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh K3 dan 

pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja, namun hasilnya tidaklah selalu 

signifikan. Penelitian berikut merupakan kelanjutan penelitian-penelitian ter-

dahulu yang telah memperoleh kesimpulan mengenai pengaruh K3, kedisiplinan 

dan pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja. Penelitian-penelitian tersebut 

telah banyak memberikan referensi dan kontribusi pada penelitian ini. Berikut ini 

ditampilkan tabel yang menunjukkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan produktivitas kerja serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

Tabel. 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No
Peneliti dan 

Judul Variabel
Populasi/
sampel Analisis Hasil

1. Fitriani, dkk 
(2013), Analisis 
Pengaruh 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3) 
Terhadap 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

X: 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3) 
Y : 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 
 

Populasi: 
88. 
Sampel: 
88. 

Path 
analisis 

Faktor 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
(K3) yang 
memiliki 
pengaruh paling 
tinggi terhadap 
produktivitas 
tenaga kerja 
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No Peneliti dan 
Judul Variabel Populasi/

sampel Analisis Hasil

Dengan Metode 
Partial Least 
Square (Studi 
Kasus di PT. 
Surya Pratista 
Hutama 
Sidoarjo) 

adalah variabel 
kesehatan kerja. 

2. Jumanto dan 
Nasution
(2017), 
Pengaruh 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3), 
Kedisiplinan 
Dan Pengawasan 
Kerja Terhadap 
Produktivitas 
Karyawan 
Bagian Seksi 
Cutting 
Crimping di PT. 
Sumitomo 
Wiring Systems 
Batam Indonesia 

X1 : 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3). 
X2 : 
Kedisiplinan. 
X3 : 
Pengawasan 
Kerja. 
Y : 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 
 

Populasi: 
355. 
Sampel: 
188. 

Regresi 
liner 
berganda. 

Secara parsial, 
Keselamatan dan 
kesehatan kerja 
(K3) tidak 
berpengaruh 
signifkan 
terhadap 
produktivitas 
karyawan. 
Namun 
kedisiplinan 
kerja dan 
pengawasan 
kerja 
berpengaruh 
signifkan 
terhadap 
produktivitas 
karyawan. 
Keselamatan dan 
kesehatan kerja 
(K3), 
kedisiplinan 
kerja dan 
pengawasan 
kerja secara 
simultan 
(bersama-sama) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
produktivitas 
karyawan. 
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No Peneliti dan 
Judul Variabel Populasi/

sampel Analisis Hasil

3. Kaligis, dkk 
(2013), 
Pengaruh 
Implementasi 
Program 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3) 
Terhadap 
Produktivitas 
Kerja. 

X: 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3) 
Y : 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 
 

Populasi: 
30. 
Sampel: 
30. 

Regresi 
sederhana 

Keselamatan dan 
kesehatan kerja 
(K3) tidak 
berpengaruh 
signifkan 
terhadap 
produktivitas 
karyawan. 

4. Saputra, (2014), 
Pengaruh 
Keselamatan 
Kerja Terhadap 
Produktivitas 
Kerja Karyawan 
Pada PT. Buran 
Nusa Respati Di 
Kecamatan 
Anggana 
Kabupaten 
Kukar 

X: 
Keselamatan 
Dan Kesehatan 
Kerja (K3). 
Y : 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 
 

Populasi: 
255. 
Sampel: 
118. 

Regresi 
sederhana 

Terdapat 
pengaruh yang 
signifikan dari 
keselamatan 
kerja terhadap 
produktivitas 
kerja karyawan. 

5. Busyairi, dkk 
(2014), 
Pengaruh 
Keselamatan 
Kerja dan 
Kesehatan Kerja 
Terhadap 
Produktivitas 
Kerja Karyawan. 

X1 : 
Keselamatan 
Kerja. 
X2 : Kesehatan 
Kerja. 
Y : 
Produktivitas 
Kerja 
Karyawan. 

Populasi: 
165. 
Sampel: 
99. 

Regresi 
berganda 

Keselamatan dan 
kesehatan kerja, 
baik secara 
parsial maupun 
simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
produktivitas 
kerja karyawan. 

Sumber: Fitriani, dkk (2013), Jumanto dan Nasution (2017), Kaligis, dkk (2013), 
Saputra, (2014), Busyairi, dkk (2014). 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan 

antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini akan mengkaji dua variabel bebas sekaligus, yaitu variabel 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kedisiplinan dan Pengawasan Kerja, 
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dengan variabel terikat yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu 

produktivitas kerja, selain itu locus dalam penelitian ini juga berbeda dengan 

locus dalam penelitian sebelumnya sehingga diharapkan hasil yang didapatkan 

nantinya akan berbeda pula melihat aspek psikologis tiap manusia itu berbeda. 

2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti ingin meneliti variabel keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3), kedisiplinan dan pengawasan kerja sebagai variabel 

independen dan produktivitas kerja karyawan sebagai variabel dependen di PT 

Genco Jepara. Setiap peraturan yang di buat perusahaan seperti peraturan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus ditaati semua karyawan, maka perlu 

adanya kedisiplinan dalam mentaati peraturan dan pengawasan yang baik dari 

pihak manajemen. Tanpa adanya kedisiplinan dan pengawasan kerja yang baik 

semua peraturan yang telah disepakati dan dibuat bersama tidak akan bisa berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, perusahaan harus 

memastikan bahwa sistem keselamatan dan kesehatan kerja, kedisiplinan dan 

pengawasan dalam berkerja harus seimbang dan rnemenuhi kriteria yang layak 

dan baik, demi menigkatkan produkrivitas kerja karyawan. Berdasarkan uraian 

tersebut, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan berikut ini: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah peneliti. 
 
Keterangan: 

= Uji statistik partial (uji t atau pengujian secara individu), yaitu pengujian 

koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik 

yang akan diuji. 

= Uji Secara Simultan (uji F) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

secara serentak atau bersama-sama variabel independen berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

 
2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat 

dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya (Hamid, 2010). 

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka hipotesis sebagai berikut: 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

(X1) 

Kedisiplinan Kerja 
(X2) 

Pengawasan Kerja 
(X3) 

Produktivitas Kerja 
(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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H1 : Diduga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh Produktivitas 

Kerja Karyawan PT Genco Jepara. 

H2 : Diduga Kedisiplinan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT Genco Jepara. 

H3 : Diduga Pengawasan Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT Genco Jepara. 

H4 : Diduga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengawasan Kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT 

Genco Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


