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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah memiliki tujuan 

menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan 

erat dengan penelitian yang dilakukan. Selain kajian pustaka memiliki tujuan 

menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan memberikan 

pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian 

yang dilakukan dalam kerangka logis.  

Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian dengan topik 

yang sama seperti judul penelitian penulis sehingga penulis mengangkat 

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 

penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

1. Artiani, Gita Puspa & Fery Nurja pada tahun 2017 melakukan penelitian 

dengan judul penelitian “Kajian Penerapan dan Evaluasi Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek 

Peningkatan Kapasitas Landasan Terbang”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survei berupa kuesioner yang 

disebarkan kepada 76 responden. Validitas dan reliabilitas data dianalisis 

serta diuji dengan SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

Penerapan SMK3 kemudian dievaluasi memakai metode pembobotan 

(scoring). Hasil penelitian menunjukkan, faktor variabel mulai dari 

penerapan, prosedur dan peraturan, komitmen manajemen, lingkungan 

kerja, keterlibatan pekerja, dan evaluasi K3 sudah berlangsung dengan 

cukup baik dan efektif pada proyek peningkatan kapasitas landasan 

terbang yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. 

2. Bulannurdin R.N & Sugiyarto pada tahun 2013 melakukan penelitian 

dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi (Studi Kasus Proyek 

Pembangunan The Park Solo Baru)”. Metode pengumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari 

kuesioner. Data yang diperoleh dari questioner dijelaskan melalui 

analisis deskriptif dan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja pekerja konstruksi digunakan 

analisis regresi linear berganda.Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas Keterlibatan Management terhadap masalah K3 

(X1) dan Lingkungan Kerja (X5) secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kinerja pekerja 

konstruksi pada proyek pembangunan The Park Solo Baru, dimana 

pengaruh variabel X1 sebesar 0,284 sedangkan variabel X5 berpengaruh 

sebesar 0,380. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja (X5) berpengaruh dominan dibandingkan variabel 

Keterlibatan Management terhadap masalah K3 (X1). 

3. Bunial, B., Muttaqin, M., & Rauzana, A pada tahun 2018 melakukan 

penelitian dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Penerapan 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Mempengaruhi Kinerja Proyek 

Konstruksi Gedung Di Provinsi Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor dominan K3 yang diterapkan di pelaksanaan 

proyek pembangunan gedung di Provinsi Aceh, serta menganalisis 

hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor pelaksanaan K3 terhadap 

kinerja proyek pembangunan gedung di Provinsi Aceh. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan kuantitatif 

melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel penelitian 

diperoleh 68 perusahaan kontraktor. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor dominan K3 yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan gedung di Provinsi Aceh adalah faktor perlindungan 

masyarakat dengan mean sebesar 4,632. 

4. Choudhry, R. M. pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul 

penelitian “Achieving safety and productivity in construction projects. 

Journal of Civil Engineering and Management”.  The objective of this 

research is to investigate productivity and safety simultaneously on 

construction projects by conducting a survey. In total, 1,800 hard-copy 

questionnaires were distributed and the response rate was 81%, resulting 

in 1,454 valid questionnaires for analysis. Safety and productivity were 

investigated on 25 construction projects by means of statistical analysis. 

The results indicated that eleven of the fifteen significant findings 
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pertained to safety and the rest to productivity. The results confirmed that 

it is possible to improve productivity and safety simultaneously on 

construction projects. All measures were found to be correlated with both 

safety and productivity.  

5. Christina, W. Y., Ludfi, D., & Thoyib, A. pada tahun 2012 melakukan 

penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel 

bebas yang terdiri dari Komitmen Top Management terhadap K3 (X1), 

Peraturan dan Prosedur K3 (X2), Komunikasi Pekerja (X3), Kompetensi 

Pekerja (X4), Lingkungan Kerja (X5), dan Keterlibatan Pekerja dalam 

K3 (X6) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Proyek 

Konstruksi (Y). Karena koefisien regresi pengaruh Komitmen Top 

Management terhadap K3 (X1) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Y) 

bertanda positif mengindikasikan bahwa pengaruh keduanya searah. 

6. Elphiana E.G, Yuliansyah M. Diah, & M. K. Z. pada tahun 2017. 

melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina Ep Asset 

2 Prabumulih”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner. Jumlah 

populasi sebanyak 250 orang dan 72 orang responden diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel incidental. Metode analisis 

data menggunakan metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 

Prabumulih. 

7. Ristiani, Eka. pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul 

penelitian “Pengaruh Program Kesehatan & Keselamatan Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. 

Surya Bratasena Plantation Pelalawan”. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda dengan mengambil sampel data sebanyak 64 

responden dari jumlah populasi sebanyak 175 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja baik secara 

simultan maupun parsial menujukkan adanya pengaruh yang signifikan 

untuk kinerja karyawan. 
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8. Sajiyo, Fathurrahman, L., Prasnowo, M. A., Rodli, A. F., & Makki, A. 

pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul penelitian Analysis 

of noise effects on defect levels and work productivity at PT. 

industrimarmer indonesia (IMI). The research is a cross-sectional 

experimental  study.  This study used earplugs for operators working in 

production processes, to determine the effect of noise on product defect 

levels and productivity. From  research  carried  out the company was 

expected to  pay  attention to the comfort and health of workers, to 

control noise by increasing the damping material on a noisy machine, in 

addition to using ear protection such as ear plugs or earmuffs.  

9. Supriyan, Desi & Ian Rico A.R. pada tahun 2016 melakukan penelitian 

dengan judul penelitian “Pengaruh Manajemen K3 dan Budaya K3 

terhadap Kinerja Pekerja Proyek (Studi Kasus Proyek Pembangunan 

Cengkareng Business City Lot 5)”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer dengan 

menggunakan kuisioner dan pengumpulan data sekunder dengan 

menggunakan observasi pasif melalui dokumentasi terhadap aspek di 

masing-masing variabel independen. Pengujian menggunakan analisis 

korelasi berganda dan regresi linier berganda. Sementara untuk menguji 

hipotesis menggunakan uji-F dan uji-t serta analisis faktor dominan 

untuk mencari faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

pekerja proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel independen yaitu Penerapan Manajemen K3 dan Budaya K3 

memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi. 

10. Wijaya, Rudi & Johan Paing. pada tahun 2018 melakukan penelitian 

dengan judul penelitian “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keselamatan Kerja Karyawan Perusahaan Kontraktor Di Surabaya”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, 

wawancara dan angket/kuesioner. Penentuan populasi dalam penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis 

faktor yang diselesaikan dengan program SPSS Statistics 21. 

Berdasarkan analisis faktor terbentuk 11 faktor yang mempengaruhi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kinerja proyek konstruksi di 

Surabaya. 
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11. Waruwu, Saloni & Ferida Yuamita. 2016. Analisis Faktor Kesehatan 

Dan Keselamatan Kerja (K3) Yang Signifikan Mempengaruhi 

Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement Student 

Castle. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini secara umum dibagi 

dalam lima tahap yakni tahap pengkodean (coding), uji validasi, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kecelakaan kerja adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (X1), 

komitmen top manajemen (X2), lingkungan kerja (X3), kesadaran 

pekerja (X4), peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja 

(X5), tersedianya rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja (X6) di 

tempat kerja, dan komunikasi pekerja (X7). 

12. Nugroho, Satrio & Sajiyo. (2018). Analisa dan Upaya Pengendalian 

Kecelakaan pada Bagian Produksi Kaleng PT. XY Sidoarjo dengan 

Pendekatan HAZOP. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan studi pustaka, seperti teknik analisis 

data yang dijelaskan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 

HAZOP. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap para pekerja 

sangat beresiko. Tips untuk mengatasi bahaya tersebut antara lain 

memberikan keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan agar 

mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti, Tahun Judul Metode Variabel Kesimpulan 

1 Artiani, Gita 

Puspa & Fery 

Nurja (2017)  

Kajian Penerapan dan 

Evaluasi Sistem 

Manajemen 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(SMK3) Pada Proyek 

Peningkatan 

Kapasitas Landasan 

Terbang 

Validitas dan 

reliabilitas data 

dianalisis serta 

diuji dengan 

SPSS. Penerapan 

SMK3 kemudian 

dievaluasi 

memakai metode 

pembobotan 

(scoring)  

variabel yang digunakan yaitu 

penerapan k3, prosedur dan 

peraturan k3, komitmen 

manajemen, lingkungan kerja, 

keterlibatan pekerja, dan 

evaluasi K3  

Hasil penelitian menunjukkan, faktor 

variabel mulai dari penerapan, prosedur 

dan peraturan, komitmen manajemen, 

lingkungan kerja, keterlibatan pekerja, 

dan evaluasi K3 sudah berlangsung 

dengan cukup baik dan efektif pada 

proyek peningkatan kapasitas landasan 

terbang yang dikerjakan oleh PT 

Hutama Karya. 

2 Bulannurdin R.N 

& Sugiyarto 

(2013)  

Analisis Pengaruh 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Terhadap Kinerja 

Pekerja Konstruksi 

(Studi Kasus Proyek 

Pembangunan The 

Park Solo Baru) 

Metode analisis 

menggunakan uji 

validitas dan 

reabilitas. 

Dilanjutkan 

dengan analisis 

regresi linear 

berganda.  

variabel bebas yang digunakan 

yaitu Keterlibatan Management 

Terhadap masalah K3 (X1), 

Peraturan dan Prosedur K3 (X2), 

Komunikasi Pekerja (X3), 

Kompetensi Pekerja (X4), 

Lingkungan Kerja (X5). 

Variabel Terikat yaitu Kinerja 

Pekerja Konstruksi  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas Keterlibatan 

Management terhadap masalah K3 

(X1) dan Lingkungan Kerja (X5) 

secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap variabel kinerja pekerja 

konstruksi pada proyek pembangunan 

The Park Solo Baru 
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3 Bunial, B., 

Muttaqin, M., & 

Rauzana, A. 

(2018).  

Faktor-Faktor 

Penerapan 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Yang Mempengaruhi 

Kinerja Proyek 

Konstruksi Gedung 

Di Provinsi Aceh.   

analisis data 

terdiri dari 

analisis 

deskriptif, 

korelasi 

sederhana dan 

regresi linier 

berganda. 

Variabel bebas adalah 

keselamatan dan kompetensi 

kerja, perlengkapan dan pakaian 

kerja, jalur kendaraan, serta 

peralatan dan mesin, api, dan 

suara, perlindungan publik, 

umum, kesehatan kerja, dan 

keseriusan perusahaan.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor dominan K3 yang diterapkan 

dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan gedung di Provinsi Aceh 

adalah faktor perlindungan masyarakat 

dengan mean sebesar 4,632. 

4 Choudhry, R. M. 

(2017).  

Achieving safety and 

productivity in 

construction projects. 

statistical 

analysis was 

carried out by 

means of the 

SPSS software. 

The analysis examined the 

relationship of 31 variables with 

both productivity and safety.  

The results indicated that eleven of the 

fifteen significant findings pertained to 

safety and the rest 

5 Christina, W. Y., 

Ludfi, D., & 

Thoyib, A. 2012 

Pengaruh Budaya 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

terhadap Kinerja 

Proyek Konstruksi 

Metode analisis 

menggunakan uji 

validitas dan 

reabilitas. 

Dilanjutkan 

dengan Uji 

Asumsi Klasik 

dan analisis 

regresi linear 

berganda.  

variabel bebas terdiri dari 

Komitmen Top Management 

terhadap K3 (X1), Peraturan dan 

Prosedur K3 (X2), Komunikasi 

Pekerja (X3), Kompetensi 

Pekerja (X4), Lingkungan Kerja 

(X5), dan Keterlibatan Pekerja 

dalam K3 (X6).  Variabel terikat 

yaitu Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan dan parsial variabel 

bebas yang terdiri dari Komitmen Top 

Management terhadap K3 (X1), 

Peraturan dan Prosedur K3 (X2), 

Komunikasi Pekerja (X3), Kompetensi 

Pekerja (X4), Lingkungan Kerja (X5), 

dan Keterlibatan Pekerja dalam K3 

(X6) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y). 



14 

 

6 Elphiana E.G, 

Yuliansyah M. 

Diah, & M. K. Z. 

2017 

Pengaruh 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Pertamina Ep Asset 2 

Prabumulih 

Metode analisis 

data 

menggunakan 

metode regresi 

linier sederhana. 

variabel bebas terdiri dari 

Komitmen Top Management 

terhadap K3 (X1), Peraturan dan 

Prosedur K3 (X2), Komunikasi 

Pekerja (X3), Kompetensi 

Pekerja (X4), Lingkungan Kerja 

(X5), dan Keterlibatan Pekerja 

dalam K3 (X6).  Variabel terikat 

yaitu Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keselamatan dan kesehatan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Pertamina EP 

Asset 2 Prabumulih. 

7 Ristiani, Eka. 

2015 

Pengaruh Program 

Kesehatan & 

Keselamatan Kerja 

dan Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Bagian Produksi pada 

PT. Surya Bratasena 

Plantation Pelalawan 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda 

Variabel Bebas terdiri dari 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja dan Lingkungan Kerja. 

Variabel Terikat adalah Kinerja 

Karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja baik 

secara simultan maupun parsial 

menujukkan adanya pengaruh yang 

signifikan untuk kinerja karyawan. 

8 Sajiyo, 

Fathurrahman, L., 

Prasnowo, M. A., 

Rodli, A. F., & 

Makki, A. 2019 

Analysis of noise 

effects on defect 

levels and work 

productivity at PT. 

industrimarmer 

indonesia (IMI) 

The research is a 

cross-sectional 

experimental  

study 

This study used earplugs for 

operators working in production 

processes, to determine the 

effect of noise on product defect 

levels and productivity. 

From  research  carried  out the 

company was expected to  pay  

attention to the comfort and health of 

workers, to control noise by increasing 

the damping material on a noisy 

machine, in addition to using ear 

protection such as ear plugs or 

earmuffs.  
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9 Supriyan, Desi & 

Ian Rico A.R. 

2016 

Pengaruh Manajemen 

K3 dan Budaya K3 

terhadap Kinerja 

Pekerja Proyek (Studi 

Kasus Proyek 

Pembangunan 

Cengkareng Business 

City Lot 5) 

Pengujian 

menggunakan 

analisis korelasi 

berganda dan 

regresi linier 

berganda. 

variabel bebas adalah Penerapan 

manajemen K3 dan Budaya K3. 

Variabel terikat adalah Kinerja 

pekerja proyek 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel independen 

yaitu Penerapan Manajemen K3 dan 

Budaya K3 memiliki pengaruh 

terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi 

10 Wijaya, Rudi & 

Johan Paing. 2018 

Analisa Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keselamatan Kerja 

Karyawan 

Perusahaan 

Kontraktor Di 

Surabaya 

Analisis data 

pada penelitian 

ini menggunakan 

uji validitas, uji 

reliabilitas, dan 

analisis faktor 

yang diselesaikan 

dengan program 

SPSS Statistics 

21 

Variabel dalam penelitian ini 

adalah Keselamatan kerja(X1), 

Peraturan dan Prosedur K3 (X2), 

Komunikasi Pekerja (X3), 

Kompetensi Pekerja dan 

lingkungan kerja (X4), Kinerja 

Proyek Konstruksi (X5) 

Berdasarkan analisis faktor terbentuk 

11 faktor yang mempengaruhi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

terhadap kinerja proyek konstruksi di 

Surabaya. 



16 

 

11 Waruwu, Saloni & 

Ferida Yuamita. 

2016 

Analisis Faktor 

Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja 

(K3) Yang Signifikan 

Mempengaruhi 

Kecelakaan Kerja 

Pada Proyek 

Pembangunan 

Apartement Student 

Castle 

Teknik 

pengolahan data 

dalam penelitian 

ini secara umum 

dibagi dalam 

lima tahap yakni 

tahap 

pengkodean 

(coding), uji 

validasi, uji 

reliabilitas, uji 

asumsi klasik, 

dan analisis 

regresi linear 

berganda. 

Variabel bebas adalah pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

(X1), komitmen top manajemen 

(X2), lingkungan kerja (X3), 

kesadaran pekerja (X4), 

peraturan dan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja 

(X5), tersedianya rambu-rambu 

keselamatan dan kesehatan kerja 

(X6) di tempat kerja, dan 

komunikasi pekerja (X7). 

Variabel terikat adalah 

kecelakaan kerja (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kecelakaan kerja adalah pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja (X1), 

komitmen top manajemen (X2), 

lingkungan kerja (X3), kesadaran 

pekerja (X4), peraturan dan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja (X5), 

tersedianya rambu-rambu keselamatan 

dan kesehatan kerja (X6) di tempat 

kerja, dan komunikasi pekerja (X7). 

12 Nugroho, Satrio & 

Sajiyo. (2018).  

Analisa dan Upaya 

Pengendalian 

Kecelakaan pada 

Bagian Produksi 

Kaleng PT. XY 

Sidoarjo dengan 

Pendekatan HAZOP. 

Metode analisis 

menggunakan 

Pendekatan 

HAZOP 

Variable yang diteliti yaitu data 

jenis kecelakaan, frekuensi 

kecelakaan dan berat/ringannya 

kecelakaan. 

Dari penelitian dapat diketahui bahwa 

sikap para pekerja sangat beresiko. 

Tips untuk mengatasi bahaya tersebut 

antara lain memberikan keselamatan 

dan kesehatan kerja kepada karyawan 

agar mendapatkan tenaga kerja yang 

profesional dan berpengalaman 

Sumber: Olahan Penulis, 2021 



 

 

17 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan 

tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja pada pekerjaan konstruksi. Sedangkan pengertian dari Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 

yangselanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah bagian dari 

sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka 

pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan 

Umum. 

 Keselamatan kerja adalah usaha-usaha yang dapat menjamin keadaan 

dan kesempurnaan pekerja (baik jasmaniah maupun rohaniah) beserta hasil 

karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus 

dilakukan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja yaitu pekerja itu 

sendiri, pengawas (kepala kelompok kerja), perusahaan, pemerintah dan 

masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik antara semua unsur 

tersebut mustahil keselamatan kerja dapat diwujudkan secara maksimal 

(Bambang, 2004).  

Menurut Mangkunegara (2002), 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 adil dan makmur. 

Keselamatan kerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi, dimana keselamatan kerja perlu mendapat perhatian yang 

sama dengan mutu, jadwal dan biaya. Keterlibatan secara aktif dari manajemen 

perusahaan sangat penting artinya bagi terciptanya perbuatan dan kondisi 

lingkungan yang aman. Program keselamatan kerja (safety work program) perlu 

dibuat oleh manajemen perusahaan, serta memiliki komitmen untuk menjalankan 

program tersebut demi terciptanya keamanan di lokasi proyek (Hinze,1997). 
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Menurut Andi, et.al (2016), keselamatan dan kesehatan kerja dapat 

terbentuk dari beberapa faktor dominan, yaitu 

1. Komitmen top management 

2. Peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja 

3. Komunikasi pekerja 

4. Kompetensi pekerja 

5. Keterlibatan pekerja 

6. Lingkungan kerja 

Sedangkan menurut Gita dan Fery (2018) dalam penelitiannya, keselamatan dan 

kesehatan kerja terdiri dari beberapa faktor, yaitu 

1. Penerapan K3 

2. Peraturan dan Prosedur K3 

3. Komitmen manajemen terhadap K3 

4. Lingkungan Kerja 

5. Keterlibatan Pekerja 

6. Evaluasi K3 

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak 

dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak 

membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan 

kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat 

yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja 

maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara 

menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab 

kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat (Silalahi, 1995).  

 

2.2.2 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi 

 Di  Indonesia terdapat beberapa Dasar Hukum yang menjadi acuan 

mengenai K3,antara lain: 

1. Permen PU No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang 

Pekerjaan Umum. Ruang lingkup dari Peraturan Menteri PU ini yaitu 

Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU, Tugas, Tanggung Jawab dan 

Wewenang, dan Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.  

SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi: 

a. Kebijakan K3; 

b. Perencanaan K3; 

c. Pengendalian Operasional; 
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d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan 

e. Tinjauan Ulang Kinerja K3. 

Tugas dan tanggung Jawab Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi adalah 

melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang 

meliputi: 

a. Tempat kerja; 

b. Peralatan kerja; 

c. Cara kerja; 

d. Alat Pelindung Kerja; 

e. Alat Pelindung Diri; 

f. Rambu-rambu; dan 

g. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K. 

Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dialokasikan 

dalam biaya umum yang mencakup: 

a. Penyiapan RK3K; 

b. Sosialisasi dan promosi K3; 

c. Alat pelindung kerja; 

d. Alat pelindung diri; 

e. Asuransi dan perijinan; 

f. Personil K3; 

g. Fasilitas sarana kesehatan; 

h. Rambu-rambu; dan 

i. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3. 

Perencanaan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi menjadi bagian 

dari RK3K, yang disepakati dan disetujui pada saat rapat persiapan 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Pre Construction Meeting). 

2. UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

UU No. 01 tahun 1970 menjelaskan tentang Ruang Lingkup    

Pelaksanaan, Syarat Keselamatan Kerja, Pengawasan, Pembinaan,    Panitia    

Pembina    K3,    Tentang    Kecelakaan, Kewajiban  dan  Hak  Tenaga  

Kerja,  Kewajiban  Memasuki  Tempat  Kerja, Kewajiban Pengurus dan 

Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana). 

Inti  dari  UU  ini  adalah  Ruang  lingkup  pelaksanaan  K3  ditentukan  

oleh  3 unsur:     

1. Adanya Tempat Kerja untuk keperluan suatu usaha,     

2. Adanya Tenaga Kerja yang bekerja di sana,     
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3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. 

3. Permen PUPR No. 02 Tahun 2018 

Pada Permen PUPR No. 02 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari 

Permen PU no 5 tahun 2014, terdapat penambahan pada pasal 1 yaitu 

tentang Komite Keselamatan Konstruksi.  Komite Keselamatan Konstruksi 

adalah unit yang bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan 

keselamatan konstruksi.  Sedangkan pada pasal 19 menambah tentang 

kewenangan dari Komite Keselamatan Konstruksi yaitu  

a.  pekerjaan konstruksi yang memiliki potensi bahaya tinggi; dan/atau 

b. pekerjaan konstruksi yang mengalami kecelakaan konstruksi yang 

dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) membutuhkan suatu regulasi 

yang dapat dijadikan pedoman bagi pengguna jasa dan pekerja itu sendiri. 

Seperti disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dilaksanakan oleh pengguna jasa 

dan pekerja itu sendiri. 

 

2.2.3 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan 

mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi 

ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu 

kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau 

tidak.  

Menurut Mangkunegara (2002, p.165) bahwa tujuan dari keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 

baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 

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

selektif mungkin. 

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 

pegawai. 

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

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

lingkungan atau kondisi kerja. 

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja 
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2.2.4 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Menurut Ramli (2018, p.15) manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) dapat dilihat dari pendekatan ekonomi atau finansial. Kecelakaan 

menimdulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. banyak perusahaan 

yang harus gulung tikar akibat kecelakaan, bencana atau dampak K3 lainnya 

yang terjadi dalam operasinya. Dampak ekonomi K3 dapat dilihat dari sisi 

produktivitas dan pengendalian kerugian (loss control). 

a. K3 dan produktivitas 

Kecelakaan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Di dalam proses 

produksi, produktivitas ditopang oleh tiga pilar utama yaitu Kuantitas 

(Quantity), Kualitas (Quality) dan Keselamatan (Safety). Produktivitas 

hanya dapat dicapai jika ketiga unsur produktivitas di atas berjalan 

seimbang.    

b. K3 dan pengendalian kerugian 

Aspek K3 juga berkaitan dengan pengendalian kerugian. K3 bukan 

hanya menyangkut kecelakaan ataucedera pada manusia, tetapi juga 

menyangkut sarana produksi dan aset perusahaan. Setiap kecelakaan baik 

cedera pada manusia, kebakaran dan kerusakan material dapat 

menimbulkan kerugian bagi organisasi. Kinerja K3 organisasi yang baik 

akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu k3 

merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mencapai produktivitas dan 

profit yang tinggi. 

 

2.2.5 Peran Manajemen Untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Manajemen merupakan unsur dengan unsur kepemimpinan yang dapat 

memimpin, merencanakan, mengendalikan dan mengatur proses kegiatan untuk 

mencapai berbagai tujuan. Apakah seseorang berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan tergantung pada bagaimana proses tersebut dilakukan. Proses sukses 

ditentukan oleh manajemen. 

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu 

kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam  rangkaian 

kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengelola sumber daya proyek 

menjadi suatu hasil  kegiatan  yang  berupa  bangunan. Proses  tersebut 

melibatkan  pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak 

langsung ( Ervianto, 2002). 
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Manajemen proyek harus memiliki manajer proyek yang baik yang dapat 

bertanggung jawab untuk implementasi sampai proyek selesai. Kriteria manajer 

proyek adalah mampu melatih sumber daya yang cukup, memobilisasi sumber 

daya manusia, membuat keputusan yang tepat, menimbang sesuai kebutuhan 

proyek, memiliki pandangan tim yang seimbang, kemampuan komunikasi yang 

baik dan mampu bernegosiasi. 

Sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara 

keseluruhan. Keberhasilan proyek K3 tidak terlepas dari peran semua pihak yang 

berpartisipasi, berinteraksi dan bekerja sama. 

Dalam penerapan program keselamatan kerja di bidang konstruksi, 

diperlukan pendekatan-pendekatan agar lebih mudah dijalankan, terutama  dalam 

proses pelaksanaannya. Bentuk-bentuk pendekatan dalam   menjalankan 

program ini adalah pendekatan  perilaku  dan  pendekatan  fisik,  elemen-elemen 

yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan   mengimplementasikan 

program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. (Ervianto, 

2002) 

1. Komitmen  pimpinan  perusahan  untuk  mengembangkan  program  

yang mudah dijalankan. 

2. Kebijakan pimpinan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Ketentuan  penciptaan  lingkungan  kerja  yang  menjamin  terciptanya 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

4. Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung. 

5. Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung. 

6. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan. 

Gambar 2.1 Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi 
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7. Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. 

8. Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. 

9. Mengukur kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja. 

10. Pendokumentasian  yang  memadai  dan  pencatatan kecelakaan  kerja 

secara continue. 

Rencana K3 merupakan elemen pelengkap dari peran manajemen K3 

dalam proses pengembangan proyek konstruksi. Dalam hal pengelolaan 

dimungkinkan karena adanya prosedur, maka tata cara penetapan hasil kerja 

berdasarkan tujuan tidak lepas dari peran manajemen. Karena kedua elemen ini 

saling mendukung guna mencapai hasil akhir pekerjaan yang diinginkan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dari manajemen proyek dalam suatu organisasi yaitu untuk mencapai tujuan 

hasil terbaik. Karena fungsi dari manajemen proyek adalah merencanakan, 

mengarahkan dan mengatur. 

 

2.2.6 Kondisi dan Lingkungan Kerja  

 Lingkungan kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Karena lingkungan kerja berdampak menyelesaikan pekerjaan 

langsung kepada karyawan, sehingga meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan. Apabila karyawan dapat menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-

baiknya, sehat, aman dan nyaman, maka lingkungan kerja dikatakan dalam 

kondisi baik. Oleh karena itu, penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang 

baik akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

Pengaturan organisasi yang baik dan benar akan menciptakan kondisi kerja yang 

baik dan nyaman. Penciptaan suasana kerja sangat dipengaruhi oleh struktur 

organisasi yang ada dalam organisasi. 

 Menurut Sedarmayanti (2009, p.21) lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di 

mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun kelompok. Jenis lingkungan kerja secara garis 

besar terbagi menjadi 2, yaitu 

a. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik 

yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan 

kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yakni: 
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1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (seperti: 

komputer, printer, meja, kursi dan sebagainya). 

2. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya 

temperature, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 

getaran mekanis, tempat parker, bau tidak sedap, serta warna. 

b. Lingkungan Kerja Non fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Menurut Mangkunegara (2004, p.170), bahwa penyebab keselamatan kerja 

adalah:  

a. Keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi: 

1. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang 

kurang 

2. diperhitungkan keamanannya.  

3. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 

4. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. 

b. Pemakaian peralatan kerja, yang meliputi: 

1. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 

2. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik 

Pengaturan 

3. penerangan. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi terbentuknya suatu 

kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, adalah 

penerangan, Ukuran ruangan, Pengaturan ruangan, Suhu, Mutu udara, 

Kebisingan, Keamanan, dan Kebersihan. 

 

2.2.7 Kompetensi Pekerja 

 Menurut Andi, et.al (2016) Kompetensi pekerja seringkali berhubungan 

dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman pekerja. 

Mohamed (2002) menjabarkan kompetensi pekerja secara menyeluruh sebagai 

pengetahuan, pengertian, dan tanggung jawab pekerja terhadap pekerjaannya, 

maupun pengetahuan terhadap resiko dan bahaya yang mengancam pekerja 

dalam melakukan pekerjaannya.  
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 Kompetensi pekerja terhadap keselamatan kerja seringkali dinilai dari 

pengetahuan, pengertian serta penerapan peraturan dan prosedur keselamatan 

kerja, juga dari penerapan atas pelatihan keselamatan kerja yang diperoleh 

(Davies et al., 2001). Pekerja dengan tingkat kompetensi yang baik diharapkan 

dapat meminimalisasi resiko terjadinya kecelakaan kerja dan dapat membantu 

meningkatkan kompetensi pekerja yang lain terhadap keselamatan kerja. 

 

2.2.8 Komunikasi Pekerja 

 Komunikasi merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi. Tujuan 

dari pengelolaan komunikasi yaitu: 

a. Mengantisipasi  ketidaktahuan,  kesalahpahaman  dan  permasalahan di 

dalam organisasi. 

b. Bentuk partisipasi perusahaan dalam sistem manajemen K3. 

c. Semua    personel    yang    ada    dalam    perusahaan    mendukung 

implementasi K3. 

Sebuah perusahaan harus memiliki prosedur dan tata cara dalam 

pengelolaan komunikasi dalam penerapan K3. Tujuan dari standarisasi prosedur 

proses konsultasi dan komunikasi adalah untuk mengatur  mekanisme  konsultasi  

semua  masalah  K3  yang  ada  di perusahaan dan memastikan bahwa setiap 

masalah yang ada, diproses danditindaklanjuti dengan tindakan  perbaikan/ 

penyelesaian masalah untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen 

K3 agar sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan. Sedangkan 

tahapan prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian isu masalah. 

2. Verifikasi masalah. 

3. Pembahasan masalah. 

4. Penyelesaian masalah/perbaikan 

 Komunikasi dua arah yang efektif  dan pelaporan rutin merupakan 

sumber penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. Komunikasi dua arah 

yang dimaksud adalah antara pihak manajemen perusahaan dan para pekerja 

perusahaan.  

Penyediaan  informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dan semua pihak 

yang  terkait  dapat  dipergunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan 

serta  pemahaman  umum dalam upaya perusahaan   untuk   meningkatkan   

kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam komunikasi juga harus mampu 

untuk melakukan identifikasi dan menerima informasi keselamatan dan 
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kesehatan kerja yang terkait diluar perusahaan. Selain itu menjamin bahwa 

informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang diluar perusahaan 

yang membutuhkannya. 

 

2.2.9  Pengertian Kinerja 

Menurut Ervianto (2005), kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. 

Menurut Mangkunegara (2000), kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil 

kerja secara mutu dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Menurut Barry Cushway (2002), Kinerja adalah menilai bagaimana 

seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. 

Menurut Dipohusodo (1995) Proyek merupakan upaya yang 

mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai 

tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam 

jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. 

Oleh karena itu, kinerja proyek dapat diartikan sebagai hasil kerja memobilisasi 

sumber daya yang tersedia dari organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu 

yang terbatas. 

 

2.2.10 Indikator Kinerja 

Kinerja proyek dapat diukur dari indikator kinerja biaya, mutu, waktu dan 

keselamatan kerja. Agar hasilnya optimal, standar kinerja proyek selama proses 

berlangsung harus ditetapkan sedetail dan seakurat mungkin untuk 

meminimalkan penyimpangan. Biaya, mutu, waktu dan keselamatan kerja seperti 

terlihat pada Gambar 2.2 berikut: 
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1. Kinerja Biaya 

  Menurut Mulyadi (2002), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan 

terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Menurut Simamora (1999), biaya (cost) adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat 

pada saat ini atau dimasa mendatang bagi organisasi. Disebut setara kas 

(cash equivalent) karena sumber sumber non kas dapat ditukarkan dengan 

barang atau jasa yang dikehendaki. Sedangkan beban (expense) adalah biaya 

terpakai (expired cost). 

 Oleh karena itu, kinerja biaya merupakan aspek kinerja proyek, yang 

merupakan hasil penyelesaian pekerjaan dengan mengorbankan sumber 

daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang, dengan harapan dapat 

memberikan manfaat positif dalam kegiatan proyek. 

 Biaya industri konstruksi merupakan faktor yang sangat penting. 

Perusahaan jasa konstruksi yang dapat melaksanakan proyek dengan premis 

menjaga efektifitas biaya dan dengan fokus pada kualitas yang ada akan 

lebih kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Rasio cost-benefit dapat 

berupa pengurangan biaya kegiatan administrasi, operasional dan produksi 

perusahaan jasa konstruksi. Biaya penyelesaian proyek tidak boleh melebihi 

Keselamatan 
dan 

Kesehatan 
Kerja 

Biaya 

Waktu Mutu 

Gambar 2.2 Tolak Ukur / Indikator Proyek 
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anggaran. Untuk proyek yang melibatkan sejumlah besar sumber daya dan 

rencana multi-tahunan, anggaran tidak ditentukan untuk keseluruhan 

proyek, tetapi akan dikurangi tergantung pada komponen proyek atau dalam 

periode tertentu (sesuaikan jumlahnya jika perlu). Oleh karena itu, 

penyelesaian beberapa proyek harus mencapai target anggaran dalam jangka 

waktu tertentu. Indikator kinerja proyek dari aspek biaya adalah (Syah, 

2004) :  

a. Sesuai dokumen kontrak dan kesepakatan. 

b. Pemilik proyek setuju dan melaksanakan pembayaran pekerjaan sampai 

selesai. 

c. Tidak terjadi progress billing tidak terbayar. 

d. Semua pihak terkait pelaksanaan proyek puas. 

e. Citra perusahaan baik. 

f. Ada undangan dan atau penunjukan proyek baru. 

g. Memperoleh manfaat positif termasuk keuntungan bagi perusahaan. 

 Waktu, biaya, target mutu, dan standar kepuasan pengguna umumnya 

dianggap sebagai kinerja proyek. Jika proyek berhasil memenuhi spesifikasi 

kinerja teknis dan / atau menyelesaikan tugas tertentu yang diselesaikan, dan 

semua peserta di tim proyek sangat puas dengan hasil proyek, proyek 

tersebut dianggap sukses secara keseluruhan. Indikator kinerja biaya 

digunakan terutama untuk menghitung kinerja proyek. 

 

2. Kinerja Waktu  

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), waktu atau masa 

adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada 

atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua 

buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu 

kejadian. 

  Kinerja waktu merupakan salah satu aspek kinerja proyek, merupakan 

hasil kerja yang dilakukan untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses 

kegiatan proyek. Interval antara awal kegiatan dan penyelesaian kegiatan 

adalah waktu yang disepakati atau kurang dari waktu yang telah disepakati. 

  Proyek harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 

sesuai tanggal penyelesaian. Jika hasil dari proyek merupakan produk baru, 

waktu pengiriman tidak boleh melebihi waktu yang ditetapkan. Indikator 

kinerja proyek dari aspek waktu adalah (Syah, 2004) 
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a. Sesuai jadwal kerja dokumen kontrak, kesepakatan. 

b. Pemilik proyek setuju dan menerima selesainya sebagian dan atau 

keseluruhan pekerjaan yang bersangkutan. 

c. Tidak ada complain atau klaim dari pemberi kerja atau pihak ketiga yang 

terkait dengan penyelesaian pekerjaan tersebut. 

d. Semua pihak terkait pelaksanaan proyek puas. 

e. Citra perusahaan baik. 

f. Ada undangan dan atau penunjukkan proyek baru. 

 

3. Kinerja Mutu 

Mutu (kualitas) dalam kerangka ISO 9000 didefinisikan sebagai ciri 

dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi 

kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu”. Ini 

berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasi karakteristik produk dan 

karakteristik yang berhubungan dengan kualitas, dan kemudian meletakkan 

dasar untuk metode referensi dan kontrol. 

Menurut Montgomery (1985) yang dikutip oleh Supranto (1997), 

quality is the extent to which products meet the requirements to people who 

use them. Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang apabila sebuah 

produk dapat memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Asiyanto (2004), salah satu definisi mutu adalah keseluruhan 

sifat dan karaktristik suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan 

kemampuannya dalam memenuhi suatu kebutuhan. 

Mutu konstruksi meliputi dua jenis yaitu: 

a. Standar mutu obyektif, yaitu mutu yang jelas tolok ukurnya dan dapat 

diukur oleh siapa saja dengan standar yang sama, dengan tolok ukur yang 

jelas. 

b. Standar mutu subyektif, yaitu mutu yang kurang jelas tolok ukurnya, 

terkadang satu orang dengan yang lain tidak sama. 

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan 

kriteria yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, apabila hasil kegiatan proyek 

tersebut berupa instalasi pabrik, maka kriteria yang dipenuhi adalah pabrik 

harus mampu beroperasi secara memuaskan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. Jadi memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi 

tugas yang dimaksudkan. Indikator kinerja proyek dari aspek mutu adalah 

(Syah, 2004). 
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a. Sesuai dokumen kontrak spesifikasi teknik, kesepakatan. 

b. Pemilik proyek setuju dan menerima proyek dengan tanpa komentar/ 

syarat tertentu. 

c. Tidak ada penalty, komplain atau klaim atas mutu hasil kerja proyek. 

d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dilaksanakan dengan baik. 

e. Semua pihak terkait pelaksanaan proyek puas. 

f. Memperoleh certificate of completion. 

g. Citra perusahaan baik. 

h. Ada undangan dan atau penunjukan proyek baru. 

Ketiga kinerja ini terkait erat dan saling bergantung. Artinya, jika 

ingin meningkatkan kinerja produk yang disepakati dalam kontrak, biasanya 

harus meningkatkan kualitas, yang berujung pada peningkatan biaya di luar 

anggaran. Sebaliknya jika ingin menekan biaya dari segi teknis akan 

menurunkan kualitas dan waktu pelaksanaan, tingkat keberhasilan proyek 

sangat terkait dengan pencapaian ketiga kinerja tersebut. 

 

2.2.11 Laporan Kemajuan Proyek 

Tindakan  yang  dilakukan  untuk  menentukan  kemajuan  atau  status  

dari  proyek  adalah  yang  pertama  kuantitas  satuan  kerja di lokasi dapat 

diteliti secara fisik dan dibandingkan dengan apa   yang   diperlihatkan   dalam   

gambar.   Kedua   waktu   yang berlangsung  dapat  dibandingkan  dengan  

lamanya  kegiatan  yang  diperkirakan  atau  lamanya  waktu  proyek.  Ketiga  

uang  yang  diperjanjikan    atau    dikeluarkan    dapat    dibandingkan    dengan    

anggaran yang diperkirakan.  

Menurut    Barrie    (1995),    suatu    ”Laporan    Kemajuan    Bulanan”  

yang  lengkap  dapat  menyampaikan  informasi  yang  esensial. Isi dari laporan 

adalah sebagai berikut :  

a. Rangkuman Status Proyek  

Item  ini  menyajikan suatu ringkasan menyeluruh yang singkat   

mengenai status proyek. Ringkasan   ini   dapat   mengandung  suatu  

uraian  singkat  mengenai  status  dari  setiap   tahap utama, memberikan  

informasi   kuantitatif seperti  persentase yang telah diselesaikan secara 

fisik yang dibandingkan dengan penyelesaian yang direncanakan, dan 

meramalkan biaya ”penyelesaian sebenarnya” terhadap anggarannya.  

b. Status Pengadaan  
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Item  ini  mempertimbangkan  kontrak-kontrak  yang  telah  

diluluskan  selama  periode  itu,  kontrak-kontrak  yang  kini  sedang   

dikeluarkan   untuk   penawaran   dan   informasi   penting   lainnya.   

Suatu   bagan-balok   sederhana   yang   memperlihatkan    status    

pengadaan    sebenarnya    dan    pelulusan  kontrak  yang  dibandingkan  

dengan  rencana  yang asli seringkali akan memberikan manfaat.  

c. Status Konstruksi  

Satuan  dari  Laporan  Kemajuan  ini  harus  memberikan  suatu  

uraian  tentang  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan  dalam    periode    

itu,    pekerjaan    penting    yang    harus    dilaksanakan    dalam    

perioda    mendatang    dan    suatu    pembahasan   tentang   masalah-

masalah   utama,   dengan   pemecahan  yang  diusulkan.  Informasi  

secara  kuantitatif  akan  lebih  penting  dari  suatu  pembahasan  yang  

bersifat  umum saja. 

d. Status Rencana  

Item  ini  harus  memuat  ringkasan  dari  rencana-rencana  

pengendalian   menurut   kontrak   dan   menurut   fasilitas,   yang  

memperlihatkan  kemajuan  yang  sebenarnya  yang  dibandingkan  

dengan  rencana-rencana  memulai-dini  dan  memulai-lambat.   Bila   

kontrak   atau   fasilitas   ternyata   menjadi  terlambat  dari  apa  yang  

direncanakan  ataupun  tergeser,  maka  harus  pula  dicantumkan  hal-hal  

mengenai  penjelasan   tentang   masalah   itu   dan   pemecahan   atau   

tindakan yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.  

e. Rangkuman Laporan Biaya  

Rangkuman ini harus memperlihatkan catatan biaya yang 

sebenarnya,  biaya  yang  diperjanjikan  dan  biaya  untuk  penyelesaian   

yang   diperkirakan.   Ringkasan   ini   harus   membandingkan biaya 

”penyelesaian sebenarnya” dengan anggaran     proyek     serta     

mengidentifikasikan     dan menjelaskan perubahan dari laporan 

terdahulu. Juga harus dicantumkan  suatu  biaya  yang  sebelumnya  

tidak  terduga  sehingga  perkiraan  menyeluruh  dari  biaya-biaya  

sampai  penyelesaian sebenarnya dapat pula diberikan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan 



32 

 

kerja terhadap kinerja proyek pada pembangunan gedung DPRD Kabupaten 

Bangkalan. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan 

mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konsklusi atau 

kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan 

suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor 

yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Sesuai dengan rumusan 

masalah maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Hipotesa 1: Diduga variabel Keterlibatan Pekerja (X1), Komitmen 

manajemen terhadap K3 (X2), Peraturan dan Prosedur K3 (X3), Kondisi 

dan lingkungan kerja (X4), Kompetensi Pekerja (X5), Komunikasi 

Pekerja (X6) berpengaruh secara simultan terhadap terhadap Kinerja 

proyek Konstruksi (Y).  

b. Hipotesa 2: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

Keterlibatan Pekerja (X1) terhadap variabel Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y).   

c. Hipotesa 3: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

Komitmen top management terhadap K3 (X2) terhadap variabel Kinerja 

Proyek Konstruksi (Y).   

d. Hipotesa 4: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

Peraturan Dan Prosedur K3 (X3) terhadap variabel Kinerja Proyek 

Konstruksi (Y).   

Variabel Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

1. Keterlibatan Pekerja (X1) 

2. Komitmen manajemen terhadap K3 

(X2) 

3. Peraturan dan Prosedur K3 (X3) 

4. Kondisi dan lingkungan kerja (X4) 

5. Kompetensi Pekerja (X5) 

6. Komunikasi Pekerja (X6) 

Kinerja Proyek Konstruksi 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 
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e. Hipotesa 5: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel Kondisi 

dan lingkungan kerja (X4) terhadap variabel Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y).   

f. Hipotesa 6: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

Kompetensi Pekerja (X5) terhadap variabel Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y).   

g. Hipotesa 7: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

Komunikasi Pekerja (X6) terhadap variabel Kinerja Proyek Konstruksi 

(Y).   
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