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BAB II 

KERANGKA TEORITIS  

 

 

2.1.     Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  

 Faktor yang penting dalam pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi adalah 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan adanya jaminan tersebut, maka 

pekerja pasti akan bekerja secara maksimal. Setiap perusahaan memiliki 

kewajiban dengan tersedianya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada 

para karyawannya. 

 

2.1.1.   Keselamatan Kerja 

1) Pengertian Keselamatan Kerja 

a. Menurut Bambang (2004), keselamatan kerja merupakan suatu usaha 

yang dapat memberikan jaminan kepada tenaga kerja akan keutuhan 

dan kesempurnaan baik jasmaniah maupuh rohaniah beserta hasil 

karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja.  

b. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan segala 

alat dan bahan kerja, proses pengolahan, landasan tempat kerja, dan 

lingkungan serta metode pelaksanaan kerja  (Ridley, 2004).  

c. Mangkunegara (2010) berpendapat bahwa keselamatan kerja 

merupakan suatu kondisi dimana tenaga kerja selamat atau aman dari 

segala macam penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.  
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d. Menurut Malthis dan Jackson (2002), keselamatan kerja berupa 

perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya 

kecelakaan pada  saat melaksanakan pekerjaan. 

2) Indikator Keselamatan Kerja 

Menurut Moenir dalam Rahman (2009) indikator keselamatan kerja dapat 

dilihat dari lingkungan kerja antara lain: 

a. Perlindungan kepada pekerja, dan memberikan alat perlindungan yang 

sesuai dan baik (APD). 

b. Penempatan benda atau barang yang sesuai sehingga tidak 

membahayakan orang-orang yang berada di lingkungan kerja. 

c. Penyediaan program sosialisasi pencegahan kecelakaan. 

d. Penyediaan perlengkapan yang mampu digunakan sebagai alat 

pencegah, pertolongan dan perlindungan, mematuhi peraturan K3. 

e. Pengawasan semasa pelaksanaan kerja, serta pemberian sanksi atas 

pelanggaran peraturan K3. 

Selain itu, kurangnya kesadaran pekerja dalam pemakaian alat-alat 

pelindung karena ketidaknyamanan dapat meningkatkan kecelakaan kerja 

juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja  

(Simanjuntak, 1994). 

3) Syarat Keselamatan Kerja 

Dengan Peraturan Perundangan UU No. 1 Tahun No. 1970 Bab III 

ditetapkan syarat keselamatan kerja yaitu : 

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan; 
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b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran; 

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; 

d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu 

kebakaran atau kejadian yang berbahaya; 

e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan; 

f. Memberikan alat perlindungan diri pada pekerja; 

g. Mencegah menimbulkan timbul atau penyebaran luasnya suhu, 

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, cuaca, sinar radiasi, suara, 

dan getaran; 

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik 

secara fisik maupun mental, peracunan, infeksi, dan penularan; 

i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; 

j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; 

k. Menyelenggarakan penyegar udara yang cukup; 

l. Memelihara ketertiban, kesehatan dan ketertiban; 

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara dan 

proses kerjanya. 

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, 

tanaman, atau barang; 

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; 

p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan 

dan penyimpanan barang; 

q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; 
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r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan 

yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 

 

2.1.2.  Kesehatan Kerja 

1) Pengertian Kesehatan Kerja 

a. Menurut Mangkunegara (2001), Kesehatan kerja menunjukkan dimana 

kondisi tenaga kerja bebas dari gangguan fisik atau mental, yang 

disebabkan oleh lingkungan.  

b. Suma’mur (1996:2) menerangkan bahwa kesehatan kerja diartikan 

sebagai ilmu kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi 

tenaga kerja yang sehat, produktif dalam melaksanakan pekerjaan, 

terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau 

lingkungan kerja, serta berada dalam keseimbangan yang tetap antara 

kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja. 

2) Indikator Kesehatan Kerja 

Menurut Budiono dkk (2003), indikator yang mempengaruhi kesehatan 

kerja adalah sebagai berikut: 

1. Beban Kerja, berupa beban fisik mental, dan sosial, sehingga upaya 

penempatan pekerja sesuai dengan  kemampuannya yang diperhatikan. 

2. Kapasitas Kerja, yang banyak tergantung pada pendidikan, 

ketrampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh dan keadaan gizi dan 

sebagainya. 
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3. Lingkungan kerja, berupa faktor fisik, kimia, biologik, ergonomik, 

maupun psikosial. 

Menurut Manullang (2006), terdapat tiga indikator dari kesehatan kerja, 

yaitu:  

1. Lingkungan secara medis, yaitu kebersihan pada lingkungan kerja, 

suhu udara, ventilasi tempat kerja, dan sistem pembuangan sampah, 

dan limbah industri. 

2. Lingkungan kesehatan tenaga kerja, yaitu penyediaan air bersih  dan 

sarana kamar mandi. 

3.  Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yaitu pelayanan kesehatan tenaga 

kerja.   

Menurut Mangkunegara (2007), pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja 

dan pemeriksaan kesehatan pekerja secara periodik juga merupakan faktor 

kesehatan kerja. 

 

2.2.   Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu upaya 

atau pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja baik 

jasmani maupun rohani, sedangkan secara keilmuan K3 diartikan sebagai suatu 

ilmu pengetahuan dan diterapkan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja (Armanda, 2006). Rawis (2006), berpendapat bahwa 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat diartikan sebagai kondisi dan 
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faktor-faktor yang berdampak pada kesehatan karyawan, pekerja kontrak, 

personel kontraktor, tamu dan orang lain di tempat kerja.  

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu usaha yang 

penerapnya guna untuk mencegah kemungkinan atau menurunkan potensi 

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan 

lingkungan kerja. Karyawan yang memiliki tingkat kesehatan fisik, mental dan 

sosial yang tinggi akan dapat bekerja dengan optimal sehingga kinerja tinggi bisa 

tercapai dan bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi pekerjaan 

(Rivai, 2004). Menurut Mangkunegara (2002), menyatakan bahwa, keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan 

dan kesempurnaan baik jasmaniah maupuh rohaniah tenaga kerja beserta hasil 

karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur.  

 

2.3.  Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia 

  Setelah kedatangan Belanda ke Indonesia pada abad ke-17, masalah 

keselamatan kerja mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk 

industri, kemudian dikeluarkan peraturan tentang pengangkutan bahan-bahan 

yang berbahaya dan beresiko pada keselamatan kerja pada tahun 1907, sehingga 

sebelumnya pada tahun 1905 pertama kali dikeluarkan Veiligheids Reglement dan 

pengaturan khusus sebagai pelengkap peraturan pelaksanaanya, yang kemudian 

direvisi pada tahun 1910.   Setelah itu, pada tahun 1916 dikeluarkan Undang-

undang pengawasan kerja yang memuat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 

(Sihombing, 2014). 
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2.4.  Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Dalam Undang-Unsang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang 

Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi:  

1. Kesehatan kerja disenggelarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja 

yang optimal.  

2. Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan 

penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.  

3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.  

Dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja, terdapat beberapa tujuan utama, yaitu: 

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

di lokasi kerja. 

2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunkana secara aman dan 

efisien. 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional. 

Menurut Mangkunegara (2002), tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja  (K3) adalah sebagai berikut : 

1. Mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, 

mental, dan psikologis untuk setiap tenaga kerja. 

2. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan secara efisien dan 

efektif mungkin. 

3. Semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 
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4. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tenaga 

kerja. 

5. Meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 

6. Terhindari dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau 

kondisi kerja.   

7. Agar setiap tenaga kerja merasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam 

kerja. 

Adapun tujuan diselenggarakannya keselamatan kerja adalah melindungi 

tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan konstruksi, 

menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerja, sumber produksi 

dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.  

 

2.5.  Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Terdapat beberapa manfaat atas penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3), yaitu : 

a. Perusahaan  

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat menguntungkan 

bagi perusahaan, karena terjadinya cedera atau kecelakaan pada tenaga 

kerja akan menderita finansial, misalnya terbuangnya waktu akibat 

kecelakaan, biaya perbaikan peralatan, atau biaya penyewaan peralatan 

yang rusak, keterlambatan penyelesaian proyek, yang ditanggung oleh 

pihak perusahaan. 

b. Tenaga Kerja  
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Tenaga kerja merasa aman, nyaman, dan terlindungi di dalam 

melaksanakan pekerjaan. Tenaga  kerja akan memperoleh haknya bila 

mengikuti program asuransi. Tenaga kerja yang memiliki tingkat 

kesehatan fisik, mental dan sosial yang tinggi akan dapat bekerja dengan 

optimal sehingga kinerja tinggi bisa tercapai dan bisa meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan efisiensi pekerjaan. 

 

2.6.  Produktivitas Proyek Konstruksi 

2.6.1 Pengertian Produktivitas 

Tenaga kerja sangat membutuhkan perlindungan dari bahaya dan penyakit 

akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan 

agar tenaga kerja merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga dapat diharapkan 

produktivitas kerja meningkat (Busyairi, 2014). Berikut ini adalah beberapa 

definisi beberapa ahli mengenai produktivitas, yaitu :   

1. Menurut Teguh dan Rosidah (2003), produktivitas dapat diartikan sebagai  

kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan 

sesuatu atau perbandingan antara pengorbanan (Input) dengan penghasilan 

(Output) yang tidak terlepas dengan efisiensi dan efektivitas.  

2. Menurut Timpe (2002), produktivitas ialah terdapatnya korelasi terbalik 

antara masukan dan pengeluaran. Artinya, suatu sistem dapat dikatakan 

produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk 

menghasilkan pengeluaran yang semakin besar.  
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3. Ravianto (1990) menyatakan bahwa produktivitas sebagai efisiensi dari 

pengembangan sumber daya untuk menghasilkan keluaran. Lebih lanjut 

dapat dikatakan bahwa produktivitas merupakan rasio yang berhubungan 

dengan keluaran (output) terhadap satu atau lebih dari keluaran tersebut. 

Lebih spesifik, produktivitas adalah volume barang dan jasa yang 

sebenarnya digunakan secara fisik pula. 

 

2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Menurut Anoraga (2007) produtivitas kerja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: motivasi, pendidikan, disiplin kerja, ketrampilan, etos kerja, 

tingkat penghasilan, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, 

jaminan sosial, manajemen, kesempatan berprestasi. 

Menurut Sedarmayanti (2001), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja antara lain: 

a. Motivasi Kerja, motivasi kerja yang tinggi akan bekerja dengan rajin, 

giat, sehingga dengan begitu akan dapat mencapai satu prestasi kerja 

yang tinggi. 

b. Disiplin kerja, disiplin kerja yang tinggi akan bertanggung jawab 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.   

c. Etika kerja, etika yang baik akan nampak dalam penampilan kerja 

sehari-hari berupa kerja sama, kehadiran, antusias, inisiatif, tanggung 

jawab terhadap pekerjaan, dan kreativitas.  
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d. Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada 

karyawannya dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan 

semangat kerja.  

e. Menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis sehingga 

menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan 

produktivitas. 

Menurut Henry Simamora (2004), produktivitas kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: 

a. Kualitas kerja, merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan 

mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini 

merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

b. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output. 

 

2.7. Hubungan antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan 

Produktivitas  

Dalam Undang-Unsang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang 

Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi bahwa Keselamatan dan Kesehatan kerja 

Finella Lim, Analisis Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan 
Apartemen Villa Panbil PT. Wik Far East Batam)
repository.uib.ac.id @2017



18 

 

   Universitas Internasional Batam 

 

disenggelarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Untuk 

mencapai produktivitas secara maksimal, perusahaan harus mampu 

mengembangkan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Salah 

satu cara mengembangkan kualitas tenaga kerja adalah menjamin akan 

keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Tenaga kerja yang terjamin 

kesehatan dan keselamatannya akan dapat bekerja dengan optimal sehingga bisa 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi pekerjaan (Suardi, 2007). 

Dari susunan diatas dapat dilihat bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

berhubungan langsung dengan produktivitas kerja. 

 

2.8.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan K3 pernah dilakukan oleh 

Sutarto (2008) yang menganalisis tentang tingkat pengaruh faktor-faktor dalam 

pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja terhadap kinerja proyek 

konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang kemudian 

dianalisis dengan program Statistical Program for Social Sciences (SPSS). Hasil 

dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sebanyak 88,6% dari total responden 

telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di 

proyeknya selama proyek berlangsung. 

Pada tahun 2011, Sucita dan Broto melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi dan menangani resiko K3 pada proyek konstruksi gedung. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu perencanan program K3 sebagai 

upaya  mencapai keberhasilan proyek khusunya dari aspek Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja (K3). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil 

identifikasi bahaya pada kegiatan proyek meliputi 33 kegiatan dengan 118 potensi 

bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Penilaian/ pengukuran resiko/ bahaya 

dikelompokkan menjadi 3 level yaitu resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi. 

Hasil identifikasi  dan pengukuran resiko tersebut kemudian dibuat pengendalian 

resiko, sebanyak 300 bentuk pengendalian berhasil dibuat untuk menanggulangi 

resiko yang ada. 

Selanjutnya, Christina dkk (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja terutama 

pada proyek konstruksi. Metode yang digunakan adalah metode sampel dan Skala 

Likert (Likert Scale). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

simultan dan parsial variabel bebas terdiri dari Komitmen Top Management 

terhadap K3, Peraturan dan Prosedur K3, Komunikasi Pekerja, Kompetensi 

Pekerja, Lingkungan Kerja Konstruksi, dan Keterlibatan Pekerja dalam K3 

berpengaruh signifikan terhadap variable Kinerja Proyek Konstruksi. Karena 

koefisien regresi berpengaruh Komitmen Top Management terhadap K3 terhadap 

Kinerja Proyek Konstruksibertanda positif sehingga mengidentifikasikan bahwa 

pengaruh keduanya searah. 

Kaligis (2013) menganalisa pengaruh implementasi program keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja serta seberapa besar 

hubungan antara keduanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sampling 

dan kuisioner, diolah dengan  analisis regresi linier berganda, kemudian diuji 

dengan pengujian parsial (Distribusi t) dan simultan (Distribusi F). Hasil dari 
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penelitian menunjukkan bahwa program K3 akan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja jika diimplementasikan secara 

utuh, dalam artian tidak hanya menitikberatkan pada satu bagian saja. 

Tahun 2013, Suyono dan Nawawinetu melakukan analisis tentang 

hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan kerja dengan safety 

behavior. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuisioner. 

Variabel independe berupa komitmen manajemen, peraturan dan prosedur K3, 

komunikasi, kompetensi, keterlibatan pekerja dalam K3, dan lingkunagn sosial 

pekerja, sedangkan variabel dependen yaitu safety behavior Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa faktor pembentuk budaya keselamatan dengan kuat 

hubungan yang lemah terhadap safety behavior yaitu komitmen manajemen, 

peraturan dan prosedur K3, dan keterlibatan pekerja, faktor pembentuk budaya 

keselamatan yang memiliki hubungan kuat dengan safety behavior yaitu 

komunikasi dan lingkungan kerja sosial pekerja mengadakan safety talk dan safety 

induction. 

Pada tahun 2014, Pratama dkk melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

dominan penerapan program K3 yang mempengaruhi kinerja kontraktor pada 

proyek konstruksi di Kota Banda Aceh. Metode pengolahan data yang digunakan 

adalah metode survei kuesioner yang kemudian diolah dengan metode statistik 

menggunakan analisis Frequency Index. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor K3 yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja kontraktor 

pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Banda Aceh yaitu pekerja memakai 
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peralatan keselamatan kerja (pelindung diri) pada setiap pekerjaan, dengan nilai 

Frequency Index 87.7%.   

Pada tahun yang sama, Sihombing (2014) mengevaluasi implementasi K3 

dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan pabrik 

minyak PT. MNS dengan berpatokan pada SMK3. Penelitian menggunakan 

questioner survei dan wawancara langsung di lapangan, dilanjutkan dengan 

identifikasi lokasi proyek, survei secara visual di proyek dan pengambilan 

dokumentasi dilapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada proyek 

Pembangunan Pabrik Minyak PT. MNS, implementasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) sudah berjalan cukup baik, karena di proyek ini 

penyelenggara pekerjaan konstruksi (Kontraktor) telah menyediakan alat 

pelindung diri (APD) bagi para pekerja dan adanya sosialisasi tentang K3 juga 

sudah dilakukan oleh pihak kontraktor dan para pekerja cukup memahaminya 

namun masih ada saja pekerja yang berkesan tidak peduli dengan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja tersebut, dapat dilihat dari hasil questioner menyatakan, 

100% (Ya) karena pekerjaan konstruksi (kontraktor) telah memberikan alat 

pelindung diri (APD); 98% mengetahui apa yang dimaksud dengan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja; dan 100% pekerja menyatakan adanya jaminan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Djunaidi dan Abidin (2015) meneliti tentang keterkaitan antara terjadinya 

jumlah kecelakaan kerja dengan tingkat produktivitas perusahaan, berdasarkan 

data tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan regresi dan korelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
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tingkat kecelakaan kerja memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan dalam 

penurunan produktivitas, sebesar 67,2%. Setiap kejadian kecelakaan kerja dapat 

menurunkan nilai produktivitas sebesar 27,84 unit. 

Todingan (2015) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh antara 

penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan biaya pelaksanaan 

konstruksi. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan kuesioner, 

dan analisis yang digunakan adalah Analisis Korelasi, Analisis Regresi, Uji F, dan 

Uji t. Dengan Variabel X adalah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

variabel Y adalah biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara penerapan manajemen 

dan keselamatan dan kesehatan kerja dengan biaya pelaksanaan proyek 

konstruksi.  

Selanjutnya, Waruwu dan Yuamita (2016) melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kselematan kerja pada 

proyek, dan faktor apa yang signifikan mempengaruhi kecelakaan kerja pada 

poyek, dan cara untuk meminimalisirkan resiko terjadonya kecelakaan pada 

proyek. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Uji Validasi, Uji 

Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Faktor, dan Analisis Regresi. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi tejadinya kecelakaan 

kerja adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, Komitmen Top 

Managemen, lingkungan kerja, kesadaran pekerja, peraturan dan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan komunikasi pekerja. Faktor yang paling 

signifikan yang mempengaruhi tejadinya kecelakaan kerja adalah komitmen Top 
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Manajemen dengan nilai koefisien regresi sebesar 36,4%, dan cara untuk 

meminimalisirkan terjadinya kecelakaan yakni pihak manajemen 

bertanggungjawab mengembangkan dan mempertahankan suatu program 

pencegahan terjadinya kecelakaan, meningkatkan praktik-praktik kerja, dan 

kondisi kerja yang aman, dan karyawan mempunyai tanggungjawab untuk 

melindungi keselamatan dan kesehatan diri.   

Supriyan dan Ricardo (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

penerapan manajemen dan budaya K3 mempengaruhi kinerja proyek, dan faktor 

dominan K3 apa saja yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi. 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. Selain itu, 

faktor yang lebih dominan mempengaruhi kinerja pekerja proyek adalah faktor 

keterlibatan pekerja dalam K3 yang merupakan bagian dari variabel Budaya K3. 

Selain itu, kedua variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap 

kinerja pekerja proyek sebesar 42,2% diluar faktor lainnya yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap kinerja pekerja proyek.     
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Tahun 2016, S. dan Panjaitan melakuakan analisa tentang pengaruh 

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja konstruksi PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk. diproyek tol Surabaya Mojokerto. Metode yang 

digunakan dalam penilitian ini adalah metode kuisioner, diolah dengan analisa 

regresi linier berganda dan hipotesis, kemudian diuji dengan pengujian simultan 

(Uji F) dan pengujian parsial (Uji t). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

variabel X2 (Kesehatan Kerja) memiliki pengaruh lebih besar terhadap tenaga 

kerja konstruksi kinerja daripada variabel X1 (Keselamatan Kerja). Pengujian 

serempak menyatakan bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga kerja konstruksi secara serempak. Uji 

parsial juga memiliki hasil yang sama, yaitu keselamatan kerja dan kesehatan 

kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja secara parsial. Kesimpulan uji parsial 

pada variabel keselamatan kerja dibuktikan dengan nilai Thitung sebesar 3,552 

yang lebih besar daripada nilai Ttabel yang hanya 1,9847. Variabel kesehatan 

kerja juga memiliki nilai Thitung yang lebih besar daripada nilai Ttabel yaitu sebesar 

3,803.  

Rawis (2016) meneliti tentang pengaruh penerapan K3 terhadap biaya 

proyek konstruksi. Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung di 

lapangan, wawancara dan pengambilan dokumentasi di lapangan. Dalam 

penelitian ini akan diolah dengan bantuan Microsoft Office Excel, untuk 

mengetahui besarnya biaya (K3) apabila Proyek Pembangunan Gedung Sekolah 

St. Ursula Kotamobagu menggunakan (K3). Dari penelitian ini diperoleh untuk 

biaya (K3) Rp 147,367,556.96 dan untuk biaya Kontrak adalah Rp 
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6,988,500,000.00 jadi untuk presentasinya adalah 2.109 %. Biaya K3 tidak 

berpengaruh besar pada biaya proyek secara keseluruhan jika di hitung secara 

terperinci, justru dengan adanya perhitungan pembiayaan K3 akan lebih mudah 

bagi perusahaan untuk mengetahui biaya K3 yang akan di pakai untuk proyek 

pembangunan Gedung Sekolah SMP/SMA St. Ursula Kotamobagu.  
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