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ABSTRAK 

 

     Pada era globalisasi serta perubahan kondisi ekonomi menimbulkan 

tingginya persaingan pada berbagai perusahaan sehingga menuntut 

perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, terutama 

kinerja sumber daya manusianya. Berdasarkan konfirmasi yang 

diperoleh dari bagian personalia pada PT. Keong Nusantara Abadi 

diperoleh keterangan bahwa pada periode 2021 kinerja karyawan 

mengalami penurunan secara signifikan karena dampak dari adanya 

Covid-19. Karyawan yang diperbolehkan masuk bekerja hanya 50% 

sehingga mengakibatkan penurunan tingkat produksi. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan, penempatan kerja,  

keselamatan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan dan untuk 

mengetahui kinerja karyawan dalam perspektif bisnis Islam.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kuantitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan dengan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 

209 karyawan bagian produksi. Sampel penelitian diambil dengan 

metode random sampling dengan besar sampel sebesar 68 karyawan 

berdasarkan rumus Slovin.  Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik 

jawaban responden.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan dan 

keselamatan kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Keong Nusantara Abadi 

sedangkan variabel penempatan kerja tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Keong 

Nusantara Abadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan dalam perspektif bisnis islam perlu diupayakan melalui 

langkah-langkah sistematis seperti pelatihan dan upaya jaminan 

keselamatan kesehatan kerja. 

Kata Kunci: Kinerja Karyawan, Pelatihan, Penempatan Kerja, 

Keselamatan Kesehatan Kerja 
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ABSTRACT 

 

In the era of globalization and changes in economic conditions, 

there is high competition in various companies so that it requires 

companies to be able to improve the company's performance, especially 

the performance of its human resources. Based on confirmation 

obtained from the personnel department at PT. Keong Nusantara 

Abadi, information was obtained that in the 2021 period employee 

performance has decreased significantly due to the impact of the covid-

19 outbreak. Only 50% of impleyees are allowed to come to work, 

resulting in a decrease in production levels. The purpose of this study 

was to determine the effect of training, job placement, occupational 

health and safety on employee performance and to determine employee 

performance from an Islamic business perspective. 

This study uses a quantitative research method. Collecting data in 

this study using a questionnaire developed with a Likert scale. The 

population in this study were 209 production employees. The research 

sample was taken by method random sampling with a sample size of 68 

employees based on Slovin's formula. Data analysis in this study used 

descriptive analysis to determine the characteristics of respondents' 

answers.  

The results showed that the variables of occupational health and 

safety training had a significant effect on the performance of production 

department employees at PT Keong Nusantara Abadi, while the work 

placement variable did not have a significant effect on the performance 

of production department employees at PT. Keong Nusantara Abadi. 

The results also show that employee performance in an Islamic business 

perspective needs to be pursued through systematic steps such as 

training and efforts to guarantee occupational health and safety.  

Keywords: Employee Performance, Training, Work Placement, 

Occupational Health Safety 
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MOTTO 

                    

                       

      

 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan‖. (Q.S. at-Taubah: 105) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran dan 

memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka 

perlu adanya penguraian dan penegasan terhadap arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skiripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan  

tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul 

dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah 

ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul:“PENGARUH 

PELATIHAN, PENEMPATAN KERJA DAN 

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA 

PT. KEONG NUSANTARA ABADI (WONG COCO)”. 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah 

judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Pelatihan diartikan suatu proses pembelajaran secara 

sistematis yang mencakup penguasaan pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, serta perubahan sikap dan 

perilaku guna meningkatkan kinerja.
2
 

3. Penempatan kerja merupakan bagian dari keputusan 

yang menentukan tingkat efektivitas individu, kelompok 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 1045. 
2Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi, 2015). 

h. 185. 
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dan organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

secara keseluruhan.
3
 

4. Keselamatan Kesehatan Kerja adalah kondisi yang 

harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya 

upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran 

mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia serta 

karya dan budayanya melalui penerapan teknologi 

pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara 

konsbutisten sesuai dengan peraturan perundangan dan 

standar yang berlaku.
4
 

5. Kinerja Karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Adapun yang dimaksud kinerja 

dalam penelitian ini merupakan suatu hasil yang 

dihasilkan oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.
5
 

Berdasarkan penjesan judul diatas maksud dari judul 

skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas 

tentang “Pengaruh Pelatihan, Penempatan Kerja Dan 

Keselamatan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Keong 

Nusantara Abadi (Wong Coco) Dalam Perspektif 

Bisnis Islam”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi serta perubahan kondisi ekonomi 

menimbulkan tingginya persaingan pada berbagai perusahaan 

                                                             
3Wisdalia Maya Sari, ‗Pengaruh Pelatihan Dan Penempatan Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai‘, Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2.1 

(2018) <https://doi.org/10.31539/costing.v2i1.471>. 
4Ryani Dhyan Parashakti and Putriawati, ‗PENGARUH KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA (K3), LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN‘, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 1.3 

(2020) <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i3.113>. 
5Anwar Prabowo Mangkunegara, Evaluasi Kinerja (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2005). h. 67. 
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sehingga menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, terutama kinerja sumber daya 

manusianya. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja 

sumber daya manusia yaitu dengan cara melakukan pelatihan 

kepada sumber daya manusianya, agar kedepannya sumber 

daya manusia yang ada di perusahaan tersebut dapat terlatih 

dalam menjalankan dan melaksanakan pekerjaannya sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain memberikan 

pelatihan, perusahaan juga harus bisa merekrut serta 

mempertahankan sumber daya manusia yang ahli didalam 

bidangnya masing-masing. Karena diharapkan dapat dengan 

mudah beradaptasi terhadap pekerjaan yang mereka terima. 

Sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan 

tersebut.
6
 

Menurut Meldona dan Siswanto penempatan kerja yang 

sesuai juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

sehingga sumber daya manusia yang ada dapat memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap perusahaan. Ketetapan atau 

ketidak tepatan penempatan seseoarang dalam suatu bidang 

tugas atau jabatan tertentu akan sangat menentukan tingkat 

keberhasilan atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai 

suatu tujuan.
7
 

Adapula faktor keselamatan kesehatan kerja yang juga 

berpengaruh besar terhadap kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan. Hubungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

kinerja karyawan akan sangat menentukan kemajuan 

perusahaan. Karena kondisi suatu pekerjaan yang maksimal 

akan dapat mempengaruhi hasil kinerjanya, terlebih lagi 

perusahaan memberikan kenyamanan dan jaminan 

keselamatan kesehatan kerja serta fasilitas yang menunjang 

                                                             
6Marno Nugroho Nugroho and Renjana Paradifa, ‗PENGARUH 

PELATIHAN, MOTIVASI, KOMPETENSI TERHADAP KINERJA SUMBER 

DAYA MANUSIA‘, JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia, 11.1 (2020) 
<https://doi.org/10.21009/jrmsi.011.1.08>. 

7R Febrianti and M Amanda, ‗Pengaruh Penempatan Dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Primavera International Jakarta‘, Jurnal Ilmu 

Ekonomi Manajemen Dan …, 1 (2020). 
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dapat membuat karyawan bekerja dengan tenang dan dapat 

mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal. 

Keselamatan kesehatan kerja itu juga sangat penting karena 

jika tidak diperhatikan secara serius maka akan 

mengakibatkan ketidaknyamanan karyawan saat bekerja dan 

hasilnya tidak akan efektif terhadap produk yang dihasilkan. 

Dengan memberikan pelatihan, dan penempatan kerja yang 

sesuai dengan keahliannya serta memberikan jaminan 

keselamatan kesehatan kerja yang baik kepada karyawan 

dalam meningkatkan kinerja yang maksimal, maka akan 

menimbulkan motivasi kerja didalam diri karyawan untuk 

melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena dengan adanya 

motivasi dalam diri karyawan akan meningkatkan semangat 

dan usaha dalam bekerja untuk menjadi lebih giat 

lagisehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
8 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 

kepada Bapak Warsono, salah satu bagian personalia yang ada 

di PT. Keong Nusantara Abadi bahwa dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, PT. Keong Nusantara Abadi memberikan 

pelatihan kepada karyawan agar karyawan mendapatkan  ilmu 

pengatuhan serta arahan dalam melakukan pekerjaannya 

sehingga dapat bekerja dengan baik selain itu dengan adanya 

penempatan kerja yang sesuai dan jaminan keselamatan 

kesehatan kerja yang diberikan oleh PT. Keong Nusantara 

Abadi agar dapat menjadikan karyawan bekerja secara 

maksimal. Meski begitu, pada periode 2021 kinerja karyawan 

mengalami penurunan secara signifikan karena dampak dari 

adanya Covid-19. Karyawan yang diperbolehkan masuk 

bekerja hanya 50% sehingga mengakibatkan penurunan 

tingkat produksi.  Penurunan kinerja karyawan tersebut dapat 

                                                             
8I Gede Ukas Aksama, Komang Krisna Heryanda, and Ni Made Ary 

Widiastini, ‗PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA SALES 
PROMOTION DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PT. 

WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATIONCABANG SINGARAJA‘, 

Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 1.2 (2020) 

<https://doi.org/10.23887/pjmb.v1i2.23156>. 
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dilihat melalui penurunan tingkat produksi yang dapat 

dibuktikan dari laporan produksi tahun 2021 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Laporan Produksi PT. Keong Nusantara Abadi 

Tahun 2021 

 

No 

 

Bulan 

Jumlah 

Karyawan 

Bagian 

Produksi 

Target 

Produksi 

Perbulan 

(Unit) 

Pencapaian 

Perbulan 

(Unit) 

1. Januari 209 10.000 97,75% 

2. Februari 209 10.000 98,65% 

3. Maret 209 10.000 97,95% 

4. April 209 10.000 94,85% 

5. Mei 209 10.000 89,50% 

6. Juni 209 10.000 88,25% 

7. Juli 209 10.000 87,10% 

8. Agustus 209 10.000 85,65% 

9. September 209 10.000 83,45% 

10. Oktober 209 10.000 80,95% 

11. November 209 10.000 79,35% 

12. Desember 209 10.000 77,50% 

Total Produksi Per Tahun 88,41% 

Sumber: Bagian Personalia PT. Keong Nusantara Abadi 

Natar, Lampung Selatan 2021 

Dari tabel di atas diketahui presentase hasil pencapaian 

produksi dalam tahun 2021 yaitu 88,41 % maka disimpulkan 

hasil laporan produksi baik dan memuaskan. Pencapaian 

Produksi mengalami peningkatan dan penurunan. Pada bulan 

Februari mencapai target 98,65% dan setelah Bulan Februari 

catatan kinerja karyawan melalui hasil produksi terus 

mengalami penurunan sampai penurunan terakhir terjadi pada 

laporan akhir tahun di Bulan Desember dimana produksi 

menurun sebesar 21,15% sehingga angka kinerja karyawan 

ditutup di angka 77,50% di antara pencapaian produksi pada 

bulan yang lainnya. Dari data tersebut dapat diketahui dimana 

pencapaian produksi dinilai baik namun mengalami 

penurunan secara konsisten meskipun telah menerapkan 

berbagai upaya pelatihan, penempatan kerja dan keselamatan 

kesehatan kerja yang dirasa memadai.  
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Berdasarkan permasalahan dan penjelasan tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan pengujian seberapa berpengaruhnya 

dan bagaimana signifikansinya dari variabel-variabel 

independen tersebut terhadap variabel dependennya. Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

yaitu: ”Pengaruh Pelatihan, Penempatan Kerja, dan 

Keselamatan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Keong Nusantara 

Abadi (Wong Coco) Dalam Perspektif Bisnis Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

diperlukan pembatasan permasalahan yang akan di teliti 

dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dibuat dikarenakan 

luasnya permasalahan dan banyaknya faktor yang 

mempengaruhi permasalahan yang di teliti. Sehingga 

penelitian ini difokuskan pada pengaruh pelatihan, 

penempatan kerja dan keselamatan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Keong Nusantara 

Abadi (Wong Coco). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di 

uraikan, pokok masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT. Keong Nusantara Abadi (Wong 

Coco)? 

2. Apakah pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Keong Nusantara 

Abadi (Wong Coco)? 

3. Apakah pengaruh keselamatan kesehatan kerjaterhadap 

kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Keong 

Nusantara Abadi (Wong Coco)? 
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4. Apakah terdapat pengaruh kinerja karyawan dalam 

perspekti bisnis Islam pada karyawan bagian produksi 

pada PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco)? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Keong Nusantara 

Abadi (Wong Coco). 

2. Untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Keong 

Nusantara Abadi (Wong Coco). 

3. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan kesehatan kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Keong Nusantara Abadi (Wong Coco). 

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan dalam 

perspektif bisnis Islam pada karyawan bagian produksi 

pada PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara 

lain: 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan gambaran tentang pengaruh pelatihan, 

penempatan kerja dan keselamatan kesehatan kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja 

sebagai variabel moderasi. 

b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu bagi pihak-pihak tertentu guna 

menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk 

penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau 

aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan: hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat membantu manajemen perusahan di PT. 

Keong Nusantara Abadi sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

menyusun strategi, ataupun kebijakan perusahaan di 

waktu yang akan datang khususnya dalam 

meningkatkan kinerja karyawan di bagian produksi. 

b. Bagi Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian 

dimasa yang akan datang, khususnya kepada 

mahasiswa program studi Manajemen Bisnis 

Syari‘ah yang akan melakukan penelitian sejenis 

mengenai pengaruh pelatihan, penempatan kerja dan 

keselamatan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel 

moderasi. 

c. Bagi Penulis: penelitian ini merupakan sarana untuk 

melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir 

secara ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk 

menuliskannya kedalam bentuk karya ilmiah. Dan 

merupakan salah satu kesempatan untuk menerapkan 

teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan 

serta penelitian ini dapat menjadi pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data 

yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis 

mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan hasil 

penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami. 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini, yaitu: 
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Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Nama Penulis Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

1. Lipia 

Kosdianti dan 

Didi Sunardi 

Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Satria Piranti 

Perkasa Di Kota 

Tanggerang 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pelatihan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

2. Ni Wayan Eka 

Sri Anggereni 

Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

Lembaga 

Perkreditan Desa 

(LPD) Kabupaten 

Buleleng 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pelatihan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

3. Nur Rahmah 

Andayani dan 

Priskila 

Makian 

Pengaruh 

Pelatihan Kerja 

Dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Bagian PT. PCI 

Elektronik 

International 

(Studi Kasus Pada 

PT. PCI 

Elektronik 

International) 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pelatihan kerja 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

4. Ine Mariane, 

Iwan Henri 

Kusnadi, dan 

Muhammad 

Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 
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Rifqi Baihaqi Dahana (Persero) 

Subang 

pelatihan  

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

5. Shofi‘unnafi Pengaruh 

Pelatihan Dan 

Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Bank Perkreditan 

Rakyat Chandra 

Mukti Artha 

Yogyakarta 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pelatihan  

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

6. Heri 

Murtiyoko 

Pengaruh 

Penempatan Kerja  

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Satria Putra 

Jaya Di Jakarta 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

penempatan 

kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

7. Leonardo 

William Goni, 

Adolfina, dan 

Jacky 

Sumarauw 

Pengaruh 

Pelatihan, 

Penempatan 

Kerja, Dan 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Bank Sulutgo 

Kantor Pusat 

Manado 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pelatihan dan 

penempatan 

kerja 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan 
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8. Jon Presly E P 

Tobing dan 

Ramon 

Zamora 

Pengaruh Konflik 

kerja, Penempatan 

Kerja Dan Beban 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PT. Racer 

Technology 

Batam 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

penempatan 

kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

9. Yulianti Keke, 

Noel Gontu L. 

Tobing dan 

Irza Tanjung 

Pengaruh 

Keselamatan 

Kerja Dan 

Kesehatan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Angkasa Kargo 

Unit Regulated 

Agent Terminal 

Kargo Bandara 

Soekarno-Hatta 

Tahun 2019 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

keselamatan 

kerja dan 

kesehan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

10. Sri Harini dan 

Taufik 

Setiawan 

Pengaruh 

Keselamatan 

Kesehatan Kerja 

(K3) Dan 

Pengawasan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Operasional 

(Studi Pada PT 

XYZ Di Bogor) 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

keselamatan 

kesehatan 

kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Sumber Data : Data diolah oleh penulis (2021) 
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     Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang mengkaji tentang variabel pelatihan, 

penempatan kerja dan keselamatan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan yaitu:  

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lipia Kosdianti dan Didi 

Sunardi dalam jurnalnya yang berjudul, ―Pengaruh 

Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Satria 

Piranti Perkasa Di Kota Tanggerang‖.
9
 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai pelatihan 

dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel x yaitu penempatan kerja dan keselamatan 

kesehatan kerja dan objek penelitiannya di PT. Keong 

Nusantara Abadi Lampung. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Eka Sri 

Anggereni dalam jurnalnya yang berjudul, ―Pengaruh 

Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Buleleng‖.
10

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai pelatihan 

dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel x yaitu penempatan kerja dan keselamatan 

kesehatan kerja dan objek penelitiannya di PT. Keong 

Nusantara Abadi Lampung. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Andayani 

dan Priskila Makian dalam jurnalnya yang berjudul, 

                                                             
9Lipia Kosdianti and Didi Sunardi, ‗PENGARUH PELATIHAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SATRIA PIRANTI PERKASA 

DI KOTA TANGERANG‘, Jurnal Arastirma, 1.1 (2021) 

<https://doi.org/10.32493/arastirma.v1i1.10070>. 
10Ni Wayan Eka Sri Anggereni, ‗PENGARUH PELATIHAN TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) 

KABUPATEN BULELENG‘, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 10.2 (2019) 

<https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i2.20139>. 
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―Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Bagian PT. PCI Elektronik 

International (Studi Kasus Pada PT. PCI Elektronik 

International)‖.
11

 

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai pelatihan 

dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Rahmah Andayani dan Priskila Makian ini menggunakan 

variabel x motivasi kerja sedangkan dalam penelitian ini 

penulis tidak menggunakan variabel motivasi melainkan 

menggunakan tambahan varibel penempatan kerja dan 

keselematan kesehatan kerja dan objek penelitiannya 

bukan di PT. PCI Elektronik International melainkan di 

PT. Keong Nusantara Abadi Lampung. 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ine Mariane, Iwan Henri 

Kusnadi, dan Muhammad Rifqi Baihaqi dalam jurnalnya 

yang berjudul, ―Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Dahana (Persero) Subang‖.
12

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai pelatihan 

dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel x yaitu penempatan kerja dan keselamatan 

kesehatan kerja dan objek penelitiannya di PT. Keong 

Nusantara Abadi Lampung. 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shofi‘unnafi dalam 

jurnalnya yang berjudul, ‖Pengaruh Pelatihan Dan 

                                                             
11Nur Rahmah Andayani and Priskila Makian, ‗Pengaruh Pelatihan Kerja 

Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian PT. PCI Elektronik 

International (Studi Pada Karyawan PT. PCI Elektronik Internasional)‘, Jurnal 

Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 4.1 (2017). 
12Ine Mariane, Iwan Henri Kusnadi, and Muhammad Rifqi Baihaqi, 

‗PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DAHANA 

(PERSERO) SUBANG‘, The World of Business Administration Journal, 2020 

<https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i1.915>. 
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Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Chandra Mukti Artha Yogyakarta‖.
13

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai pelatihan 

dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Shofi‘unnafi ini menggunakan variabel x motivasi  

sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak 

menggunakan variabel motivasi melainkan menggunakan 

tambahan varibel penempatan kerja dan keselematan 

kesehatan kerja dan objek penelitiannya bukan di PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Chandra Mukti Artha 

Yogyakarta melainkan di PT. Keong Nusantara Abadi 

Lampung. 

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Murtiyoko dalam 

jurnalnya yang berjudul, ‖Pengaruh Penempatan Kerja  

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Satria Putra Jaya Di 

Jakarta‖.
14

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai penempatan 

kerja dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel x yaitu pelatihan dan keselamatan kesehatan kerja 

dan objek penelitiannya bukan di PT. Satria Putra Jaya di 

Jakarta melainkan di PT. Keong Nusantara Abadi 

Lampung. 

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Leonardo William Goni, 

Adolfina, dan Jacky Sumarauw dalam jurnalnya yang 

berjudul, ― Pengaruh Pelatihan, Penempatan Kerja, Dan 

                                                             
13S. Shofi‘unnafi, ‗Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Mukti Artha Yogyakarta‘, 

Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 1.2 (2020) 
<https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1874>. 

14Heri Murtiyoko, ‗PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT. SATRIA PUTRA JAYA DI JAKARTA‘, 

Jurnal Ekonomi Efektif, 3.2 (2021) <https://doi.org/10.32493/jee.v3i2.8742>. 
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Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank 

Sulutgo Kantor Pusat Manado‖.
15

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai pelatihan, 

penempatan kerja dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis tidak 

menggunakan variabel x kompensasi seperti yang 

dilakukan oleh Leonardo William Goni, Adolfina, dan 

Jacky Sumarauw tetapi menggunakan variabel x 

keselematan kesehatan kerja dan objek penelitiannya 

bukan di PT. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado 

melainkan di PT. Keong Nusantara Abadi Lampung. 

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Jon Presly E P Tobing dan 

Ramon Zamora dalam jurnalnya yang berjudul, ‖Pengaruh 

Konflik kerja, Penempatan Kerja Dan Beban Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Racer Technology 

Batam‖.
16

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai penempatan 

kerja dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis tidak 

menggunakan variabel x konflik kerja dan beban kerja 

seperti yang dilakukan oleh Jon Presly E P Tobing dan 

Ramon Zamora tetapi menggunakan variabel x pelatihan 

dan keselematan kesehatan kerja dan objek penelitiannya 

bukan di PT. Racer Technology Batam melainkan di PT. 

Keong Nusantara Abadi Lampung. 

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Keke, Noel Gontu 

L. Tobing dan Irza Tanjung dalam jurnalnya yang 

                                                             
15Leonardo William Goni, Adolfina A, and Jacky Sumarauw, ‗Pengaruh 

Pelatihan, Penempatan Kerja, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado‘, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan 

Akuntansi, 3.4 (2015). 
16Jon Presly E P Tobing and Ramon Zamora, ‗PENGARUH KONFLIK 

KERJA, PENEMPATAN KERJADAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. RACER TECHNOLOGY BATAM‘, JURNAL DIMENSI, 7.3 

(2018) <https://doi.org/10.33373/dms.v7i3.1712>. 
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berjudul, ― Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Angkasa Kargo 

Unit Regulated Agent Terminal Kargo Bandara Soekarno-

Hatta Tahun 2019‖.
17

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai keselamatan 

kesehatan kerja dan kinerja karyawan 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel x yaitu pelatihan dan penempatan kerja dan objek 

penelitiannya bukan di PT. Angkasa Kargo Unit 

Regulated Agent Terminal Kargo Bandara Soekarno-

Hatta melainkan di PT. Keong Nusantara Abadi 

Lampung. 

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Harini dan Taufik 

Setiawan dalam jurnalnya yang berjudul, ― Pengaruh 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dan Pengawasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Operasional (Studi 

Pada PT XYZ Di Bogor)‖.
18

 

Persamaan : Sama-sama meneliti mengenai keselamatan 

kesehatan kerja dan kinerja karyawan. 

Perbedaan : Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel x yaitu pelatihan dan penempatan kerja dan objek 

penelitiannya bukan di PT. XYZ Di Bogor melainkan di 

PT. Keong Nusantara Abadi Lampung. 

 

 

                                                             
17Yulianti Keke, Noel Gontu L. Tobing, and Irza Tanjung, ‗PENGARUH 

KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. ANGKASA KARGO UNIT REGULATED AGENT TERMINAL 

KARGO BANDARA SOEKARNO – HATTA TAHUN 2019‘, Jurnal Transportasi, 

Logistik, Dan Aviasi, 1.1 (2021) <https://doi.org/10.52909/jtla.v1i1.36>. 
18Sri Harini and Taufik Setiawan, ‗PENGARUH KESELAMATAN 

KESEHATAN KERJA (K3) DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN OPERASIONAL (Studi Pada PT XYZ Di Bogor)‘, JURNAL 

VISIONIDA, 5.2 (2019) <https://doi.org/10.30997/jvs.v5i2.2203>. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan skripsi pada penelitian ini disusun 

dalam bentuk, sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada skripsi berisi cover skripsi, halaman 

sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan 

orasionalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

 

2. Bagian Substansi (Inti) 

Bagian inti skripsi terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu 

yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 Pada bab ini berisi teori-teori mengenai 

pelatihan, penempatan kerja, keselamatan 

kesehatan kerja, kinerja karyawan, kerangka 

pikir, hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji Validitas dan reliabilitas data 

dan uji hipotesis. 
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BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian data dan uji 

hipotesis. 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

serta rekomendasi penulis untuk penelitian. 

 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan dan 

lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah hal utama pada setiap organisasi. 

Keberhasilan setiap organisasi pada usahanya guna 

mencapai tujuan dan target organisasi dipengaruhi oleh 

seorang pemimpin yang sanggup mengelola sumber daya 

manusia yang baik. Manajemen adalah proses 

merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan 

mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber 

daya organisasi.
19

 Manajemen juga diartikan sebagai 

proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan 

mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan 

menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.
20

 

Manajemen yaitu kegiatan mengarahkan orang lain dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.
21

 

  

b. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
 

Organisasi memiliki berbagai sumber daya sebagai input 

untuk diubah menjadi output dalam bentuk produk atau 

layanan. Sumber daya ini termasuk modal atau uang, 

teknologi untuk mendukung proses produksi, metode atau 

strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan 

sebagainya. Di antara berbagai jenis sumber daya, 

manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen 

                                                             
 19 Mamduh Hanafi, Manajemen (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2018). h. 7 

 20 Sofyan Safitri Harahap, Akuntansi, Pengawasan, Dan Manajemen Dalam 

Perspekti Islam (Jakarta: FE Trisakti, 1992). h. 121 

 21 Kartawan, Manajemen Sumber Daya Insani (Tasikmalaya: LPPM 

Universitas Siliwangi, 2018). 
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terpenting. Schuler, Dowling, Smart dan Huber 

mengartikan manajemen sumber daya manusia sebagai 

suatu pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja 

organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat 

penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan 

organisasi, dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan 

untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut 

digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan 

individu, organisasi dan masyarakat.
22

 Manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai 

masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, 

manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang 

aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.
23

 

a. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

     Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut 

Cherrington dibagi menjadi tujuh, yaitu: 

1) Staffing/Employment 

     Fungsi staffing pada fungsi MSDM mencakup 

tiga aktivitas penting yaitu perencanaan, 

penarikan dan proses seleksi. Pada setiap lini 

maupun departemen, manajer memiliki tanggung 

jawab untuk merencanakan keperluan primer akan 

sumber daya manusia, oleh karena itu semakin 

bertumbuhnya suatu organisasi maupun 

perusahaan, tiap manajer akan lebih bergantung 

pada departemen yang mengurusi SDM. 

2) Performance Evaluation 

     Tiap manajer di setiap departemen memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan evaluasi termasuk 

melakukan evaluasi pada kinerja karyawan. 

 

                                                             
 22 Vandral Randall S Schuler, Dowling, Peter J Smart, John P dan Huber, 

Human Resource Management (Australia: Harper Educational Publisher, 1992). h.16 

 23 Masram dan Mu‘ah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jawa Timur: 

Zifatama Publisher, 2017). h. 2 
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3) Compensation 

     Manajer di tiap departemen bersama 

departemen SDM mempunyai kewajiban untuk 

memberikan reward atau kompensasi kepada 

karyawan yang berprestasi. Kompensasi dapat 

berupa peningkatan gaji, bonus ataupun promosi 

kenaikan jabatan. 

4) Training and Development 

    Pengembangan dan pelatihan perlu diterapkan 

pada tiap karyawan supaya keahlian dan 

pengetahuan berkembang. 

5) Employe Relations 

     Menjalin hubungan yang baik kepada para 

karyawan terlebih yang memiliki serikat pekerja 

perlu dilakukan oleh departemen SDM. Negosiasi 

dalam penyelesaian berbagai permasalahan dan 

menciptakan kesepakatan yang saling 

menguntungkan di antara kedua belah pihak perlu 

dilakukan untuk menciptakan suasana yang 

harmoni. 

6) Safety and Health 

    Setiap perusahaan dalam menjalankan fungsi 

MSDM wajib memperhatikan keselamatan 

karyawan atau pekerjanya melalui program yang 

dijalankan. Hal ini dilaksanakan untuk  

meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan 

dan menciptakan suasana aman di sekitar 

perusahaan. 

7) Personel Research 

    Melakukan identifikasi mengenai permasalahan 

personalia pada perusahaan penting dilakukan 

untuk mengembangkan keefektifan dari tujuan 

perusahaan.
24

 

 

                                                             
 24 I Gede Putu Kawiana, Manajemen Sumber Daya Manusia „MSDM‟ 

Perusahaan (Denpasar: UNHI Press, 2020). h. 11-14 
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b. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

     Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri 

dari empat tujuan, yaitu: 

1) Tujuan Organisasional 

     Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam 

memberikan kontribusi pada pencapaian 

efektivitas organisasi. Walaupun secara formal 

suatu departemen sumber daya manusia 

diciptakan untuk dapat membantu para manajer, 

namun demikian para manajer tetap bertanggung 

jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen 

sumber daya manusia membantu para manajer 

dalam menangani hal-hal yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia organisasional. 

2) Tujuan Fungsional 

     Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi 

departemen pada tingkat yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia 

menjadi tidak berharga jika manajemen sumber 

daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah 

dari tingkat kebutuhan organisasi. 

3) Tujuan Sosial 

    Ditujukan untuk secara etis dan sosial 

merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan 

tantangantantangan masyarakat melalui tindakan 

meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. 

Kegagalan organisasi dalam menggunakan 

sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat 

dapat menyebabkan hambatan-hambatan. 

4) Tujuan Personal 

     Ditujukan untuk membantu karyawan dalam 

pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan 

yang dapat mempertinggi kontribusi individual 

terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan 

harus dipertimbangkan jika para karyawan harus 
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dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika 

tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja 

dan kepuasan karyawan dapat menurun dan 

karyawan dapat meninggalkan organisasi.
25

 

 

2. Teori SOR (Stimulus-Organism-Response) 

     Teori ini dikemukakan oleh Hovland et al pada tahun 

1953. Prinsip dari teori ini adalah respon yang merupakan 

reaksi balik dari individu ketika menerima stimuli dari media. 

Seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu 

kaitan efek antara pesan-pesan media massa dan reaksi 

audiens, dapat juga dikatakan efek yang ditimbulkan adalah 

reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga seseorang 

dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara 

pesan dan reaksi komunikan. Teori ini semula berasal dari 

psikologi yang kemudian menjadi teori dalam komunikasi. 

Hal ini merupakan hal yang wajar karena objek material dari 

psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia 

yang jiwanya meliputi komponen-komponen seperti sikap, 

opini, perilaku, kognisi, afektif, dan konas. Teori ini 

mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila 

stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari 

stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus 

semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat 

meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan organisme ini, 

faktor reinforcement memegang peranan penting. Stimulus 

atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin 

diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung 

jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya 

komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang 

melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan 

mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan 

untuk mengubah sikap. Jadi bisa dilihat bahwa perilaku dapat 

                                                             
 25 Mu‘ah. 
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berubah hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar 

melebihi dari apa yang didalamnya.
26

 

     Penerapan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelatihan, 

penempatan kerja, dan keselamatan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Stimulus dalam penelitian ini adalah 

pelatihan, penempatan kerja, dan keselamatan kesehatan kerja. 

Apabila stimulus mendapat perhatian dari organisme maka 

stimulus ini dilanjutkan kepada proses berikutnya yaitu 

organisme. Organisme mengolah stimulus tersebut sehingga 

terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah 

diterimanya. Rancangan organisme dalam penelitian ini 

adalah karyawan yang merasakan perilaku dari organisasi. 

Respon dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan.   

     Asumsi dari teori ini menerangkan penyebab terjadinya 

perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang 

(stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya 

pelatihan, penempatan kerja, dan keselamatan kesehatan kerja 

sangat menentukan kinerja karyawan. Semakin kuat stimulus 

yang disampaikan, maka respon akan semakin meningkat. 

 

3. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja berasal dari kata job performanceatau 

actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Mangkunegara menjelaskan bahwa kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

kepadanya.
27

 

Menurut Bhastary dan Suwardi kinerja karyawan 

yaitu keseluruhan hasil dari pekerjaan seseorang sesuai 

                                                             
 26 Effendy, Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2003). h. 225 
27Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h. 67. 
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waktu yang telah ditentukan dalam melaksanakan 

pekerjaannya seperti kriteria, sasaran atau target serta 

standar hasil kerja yang sudah ditentukan dan disepakati 

bersama. Pengertian tersebut hampir sama dengan Shinta 

dan Siagian bahwa kinerja karyawan merupakan evaIuasi 

kerja secara individu maupun kelᴏmpᴏk didalam 

perusahaan agar dapat meIaksanakan tugas utama yang 

berlaku didalam ᴏrganisasi.
28

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat 

diketahui bahwa kinerja karyawan adalah kinerja 

seseorang  dapat dinilai berdasarkan pencapaian hasil 

kerja seseorang baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan 

Aspek-aspek yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

yang maksimal adalah faktor kemampuan (ability) dan 

aspek motivasi (motivation). Aspek kemampuan yang 

dinilai dalam penilaian kinerja dikelompokan menjadi 

tiga, yaitu:
29

 

1) Kemampuan teknis yaitu kemampuan 

menggunakan pengetahuan metode, teknik dan 

peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

tugas serta pengalaman dan pelatihan yang 

diperolehnya. 

2) Kemampuan konseptual yaitu kemampuan untuk 

memahami kompleksitas perusahaan dan 

penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing 

kedalam bidang operasional perusahaan serta 

                                                             
28Siong June and Mauli Siagian, ‗PENGARUH KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PT LAUTAN LESTARI SHIPYARD‘, Jurnal Apresiasi Ekonomi, 8.3 

(2020) <https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.325>. 
29Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Untuk Perusahaan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). 
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menyeluruh yang pada intinya individual tersebut 

memahami tugas, fungsi serta tanggung jawabnya 

sebagai seorang karyawan. 

3) Kemampuan hubungan interpersonal yaitu antara 

lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, 

dan lain-lain. 

 

Aspek motivasi adalah kondisi yang menggerakkan 

diri anggota kelompok yang terarah untuk mencapai 

tujuan organisasi (tujuan kerja). perbedaan kinerja dapat 

terjadi karena perbedaan kemampuan, keterampilan dan 

motivasi oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja 

anggota kelompok dipertimbangkan sebagai fungsi 

kemauan dan kemampuan.
30

 

c. Penilaian Kinerja Karyawan 

Faktor penilaian kinerja terdiri dari empat aspek, yakni 

sebagai berikut: 

1) Hasil kerja yaitu keberhasilan karyawan dalam 

pelaksanaan kerja (output) biasanya terukur 

sebera besar yang telah dihasilkan, berapa 

jumlahnya dan berapa besar kenaikannya. 

2) Perilaku yaitu aspek tindak tanduk karyawan 

dalam melakukan pekerjaan, pelayanannya 

bagaimana, kesopanan, sikapnya dan perilakunya 

baik terhadap sesama karyawan maupun kepada 

pelanggan. 

3) Atribut dan kompensasi yaitu kemahiran dan 

penguasaan karyawan sesuai tuntutan jabatan, 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian seperti 

kepemimpinan, inisiatif dan komitmen. 

                                                             
30Sagala. 
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4) Komparatif yaitu membandingkan hasil kerja 

karyawan dengan karyawan lainnya yang selevel 

dengan yang bersangkutan.
31

 

 

d. Indikator-Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis dan Jackson, kinerja karyawan adalah 

mempengaruhi seberapa banyak kontribusi kepada 

organisasi antara lain termasuk:
32

 

1) Kualitas Kerja 

Standar ini menekankan pada mutu kerja yang 

dihasilkan dibandingkan volume kerja. 

2) Kuantitas Kerja  

Standar ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara besarnya volume kerja 

yang seharusnya (standar kerja norma) dengan 

kemampuan sebenarnya. 

3) Kerjasama 

Keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai 

target yang ditetapkan akan mempengaruhi 

keberhasilan bagian yang diawasi. Kerjasama 

antara karyawan dapat ditingkatkan apabila 

pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan 

baik. 

4) Ketetapan Waktu 

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan 

dengan kebijaksanaan perusahaan. 

5) Tingkat Kehadiran  

Asumsi yang digunakan dalam standar ini adlah 

jika kehadiran karyawan dibawah standar kerja 

yang ditetapkan maka karyawan tersebut tidak 

                                                             
31Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 139-140. 

 32 Harjoni Desky, ‗Pengaruh Etos Kerja Islami Dan Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lepas Lhokseumawe‘, Jurnal 

Penelitian Keagamaan, 8 (2014), 468. 
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akan mampu memberikan kontribusi yang optimal 

bagi perusahaan. 

 

e. Kinerja Karyawan Dalam Pandangan Islam 

Kinerja karyawan pada dasarnya merupakan tanggung 

jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi atau 

perusahaan. Kinerja karyawan adalah ukuran kerja yang 

dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam memegang 

setiap pekerjaan sehingga karyawan akan semakin 

terampil dan mampu dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaannya dalam waktu tertentu. Kinerja karyawan 

merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan 

individu baik secara materil maupun non materil atau 

dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan secara 

jasmani maupun rohani dan memiliki nilai ibadah 

sehingga termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya 

karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Firman Allah 

SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 105: 

             

              

                  

 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan”.  

 

Ayat diatas jika dikaitkan dengan kinerja karyawan 

adalah islam mendorong umatnya untuk bekerja dan tidak 

membuang waktunya sia-sia. Allah akan 
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memperhitungkan semua yang di kerjakan manusia di 

dunia termasuk hasil kerja manusia. Maka dari itu 

hendaklah bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah 

SWT melihat semua apa yang dilakukan oleh hambanya. 

 

4. Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah 

tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan 

pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. 

Pelatihan memiliki orientasi untuk membantu pegawai 

untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.
33

 

Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan 

aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu karyawan dalam 

memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, 

guna meningkatkan keterampilan, kacakapan, dan sikap 

yang diperlukan organisasi dalam usaha mencapai tujuan.  

Pelatihan menurut Desler adalah proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan 

dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam 

dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang 

sudah bekerja perlu mengikuti pelatihankarena adanya 

tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan 

lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.
34

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud 

dengan pelatihan adalah proses pembelajaran yang 

menekankan praktik daripada teori yang dilakukan 

seseorang atau kelompok orang untuk menggali keahlian, 

kemampuan dan keterampilan diri agar dapat 

                                                             
33Sagala. h.212. 
34Andayani and Makian. 
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melaksanakan pekerjaanya dengan baik dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

 

b. Tujuan Pelatihan 

Pada umumnya, pelatihan dilakukan untuk kepentingan 

karyawan, perusahaan, dan konsumen: 

a) Karyawan 

1) Memberikan keterampilan dan pengetahuan 

yang diperlukan karyawan. 

2) Meningkatkan moral karyawan, dengan 

keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan 

pekerjaannya, maka mereka akan antusias 

untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik. 

3) Memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja 

secara tidak memuaskan karena kekurangan  

keterampilan, maka dapat diminimalkan 

dengan melalui program pelatihan dan 

pengembangan. 

4) Membantu karyawan dalam menghadapi 

perubahan-perubahan, baik perubahan 

struktur organisasi, teknologi, maupun sumber 

daya manusia itu sendiri. Melalui pelatihan, 

karyawan diharapkan dapat secara efektif 

menggunakan teknologi baru. 

5) Meningkatkan jumlah balas jasa yang 

diterima karyawan, dengan pelatihan maka 

keterampilan akan semakin meningkat dan 

prestasi kerja semakin baik dan gaji juga akan 

meningkat karena gaji yang didasarkan 

prestasi. 

b) Perusahaan 

1) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan 

sumber daya manusia, dengan pelatihan 

perusahaan melakukan upaya bersama untuk 
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mendapatkan sumber daya manusia yang 

benar yang memenuhi kebutuhan perusahaan. 

2) Penghematan, pelatihan dapat mengurangi 

biaya produksi karena pelatihan dan 

pengembangan dimaksudkan untuk 

meningkatkan keterampilan karyawan (teknis, 

manusia dan septual), jika karyawan lebih 

terampil, maka bekerjanya cepat selesai, 

penggunaan bahan baku lebih hemat, dan 

dapat menggunakan mesin-mesin dengan 

lebih baik sehingga tidak cepat rusak. 

3) Mengurangkan tingkat kerusakan dan 

kecelakaan, dengan pelatihan dapat 

mengurangi kerusakan barang, produksi, 

mesin-mesin dan kecelakaan karyawan, 

karena keterampilan karyawan telah 

meningkat. Hal ini dapat mengurangi biaya 

yang harus di keluarkan oleh perusahaan. 

4) Memperkuat komitmen karyawan, organisasi 

yang gagal dalam menyediakan pelatihan 

akan kehilangan karyawan yang berorientasi 

pencapaian yang merasa frustasi karena 

merasa tidak ada kesempatan untuk promosi 

dan akhirnya keluar untuk mencari 

perusahaan lain yang menyediakan pelatihan 

bagi kemajuan karier mereka. 

 

c) Konsumen 

1) Konsumen akan memperoleh poduk yang 

lebih baik dalam hal kualitas dan kuantitas. 

2) Meningkatkan pelayanan karena pemberian 

pelayanan yang baik merupakan daya tarik 

yang sangat penting bagi rekan perusahaan 

yang bersangkutan, itu berarti bahwa dengan 

adanya pelatihan dan pengembangan akan 

memberikan manfaat yang lebih baik bagi 
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konsumen. Mereka dapat memperoleh produk 

atau pelayanan yang lebih baik pada 

waktunya.
35

 

 

c. Metode Pelatihan 

Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk 

pelatihan dan pengembangan dan pada dasarnya dapat 

dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu one 

the job training dan off the job training. 

a. One the job training (latihan sambil bekerja) 

One the job trainingmeliputi dalam semua 

melatih karyawan untuk mempelajari suatu 

pekerjaan sambil mengerjakaannya di tempat 

kerja yang sesungguhnya. One the job training 

meliputi program rotasi pekerjaan dan understudy 

atau chocing. 

1) Rotasi pekerjaan, karyawan berpindah dari 

satu jenis pekerjaan kejenis pekerjaan lain 

dalam jangka waktu yang tidak di rencanakan. 

Manfaat rotasi pekerjaan: 

a. Memberikan latar belakang umum 

tentang pekerjaan dan organisasi. 

b. Menggalakan kerja sama antar 

departemen karena manajer telah melihat 

berbagai sisi persoalan. 

c. Secara periodis dipaparkan sudut pandang 

yang segar kepada berbagaoi unit. 

 

2) Understudy atau choching,understudy atau 

choching yaitu taktik pengembangan yang 

dilakukan dengan praktik langsung dengan 

orang yang sudah berpengalaman atau atasan 

yang dilatih. Penggunaan on the job training 

                                                             
35Mutiara S. Pangabean, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Ghalih Indonesia, 2002). h. 22. 



33 
 

 
 

memiliki manfaat tersendiri antara lain 

sebagai berikut: 

a. Relative biayanya murah  

b. Karyawan melakukan pekerjaan yang 

sesungguhnya, bukan tugas-tugas yang 

disimulasikan. 

c. Karyawan mendapatkan intruksi-intruksi 

dari karyawan senior yang 

berpengalaman. 

d. Pelatihan dilaksanakan didalam 

lingkungan kerja yang sesungguhnya 

dibawah kondisi normal dan tidak 

membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. 

e. Pelatihannya informal relative dan tidak 

mahal dan mudah dijadwalkan. 

f. Pelatihan dapat menciptakan hubungan 

kerja sama antar karyawan dan pelatih. 

g. Program ini membantu memotivasi yang 

kuat. 

 

b. Off the job training 

Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada 

tempat yang terpisah dengan tempat kerja. 

Program ini memberikan individu dengan 

keahlian dan pengetahuan yang mereka butuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu 

terpisah dari waktu kerja reguler mereka. 

1) Training intruksi pekerjaan, pendaftaran dari 

masing-masing tugas dasar jabatan, bersama 

dengan titik-titik kunci untuk memberikan 

pelatihan laangkah demi langkah kepada 

karyawan. 

2) Vestibule trainingmerupakan training yang 

dilakukan dalam suatu ruangan khusus 

terpisah dari tempat kerja biasa dan 

disediakan peralatan khusus terpisah dari 
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tempat kerja biasa dan disediakan peralatan 

yang sama seperti yang akan digunakan pada 

pekerjaannya sebenarnya. 

3) Evaluasi, setelah peserta pelatihan 

menyelesaikan kegiatan mereka, maka 

program ini dapat dievaluasi untuk melihat 

seberapa baik sasaran itu telah ditelah dicapai, 

keberhasilan program dapat dinilai melalui 

empat kategori, yaitu: reaksi,pembelajaran, 

perilaku dan hasil. 

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelatihan, sebagai 

berikut: 

a. Perubahan yang cepat dalam tekhnologi berlanjut 

menyebabkan meningkatnya tingkat keausan 

keterampilan.  

b. Desain ulang pekerjaan dalam pekerjaan yang 

mempunyai tanggung jawab merger dan akuisisi 

telah meningkat dengan pesat.  

c. Sumber daya manusia bergerak dari satu pemberi 

kerja ke pemberi kerja lainnya dengan frekuensi 

lebih besar dari pada periode sebelumnya. 

 

e. Indikator-Indikator Pelatihan 

Menurut Kaswan indikator pelatihan sebagai berikut: 

1) Identifikasi. 

2) Motivasoi. 

3) Lingkungan Pembelajaran. 

4) Penerapan. 

5) Metode. 

6) Hasil.
36

 

 

                                                             
36Nugroho and Paradifa. 
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f. Pelatihan Dalam Pandangan Islam 

Pelatihan merupakan proses sistematis untuk mengubah 

perilaku karyawan secara langsung dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. Program pelatihan memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan 

keahlian, sikap dan wawasan terutama yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Oleh karena itu perubahan menjadi 

alasan perusahaan mengadakan pelatihan tenaga kerja. 

Allah berfirman dalam surat Ar-Ra‘d (13) ayat 11: 

                   

               

                     

                    

 “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sebelum 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia”. 

 

Pemahaman kontekstual yang dapat dipetik dari ayat 

diatas antara lain ialah bahwa perubahan kepada yang 

lebih baik adalah suatu hal yang baik oleh karena itu 

perlu jadi tujuan dan perlu diupayakan oleh setiap orang. 

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan pelatihan, maka 

pelatihan sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu 
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berubahan kearah yang lebih baik, dapat dikatakan bahwa 

dengan adanya program pelatihan maka karyawan akan 

mengalami perubahan dalam dirinya karena karyawan 

tersebut menjadi tahu akan keahlian, kemampuan serta 

keterampilan yang dimiliki sehingga dapat membawa 

perubahan dalam melakukan sebuah pekerjaan yang lebih 

baik. 

Walaupun ayat ini juga mengisyaratkan bahwa soal 

hasil dari upaya perubahan (pelatihan), itu hak progratif 

Allah. Hanya manusia diwajibkan untuk melakukan 

upaya perubahan (pelatihan) itu semaksimal mungkin.
37

 

 

5. Penempatan Kerja 

a. Pengertian Penempatan Kerja 

Penempatan kerja adalah perencanaan dalam menentukan 

karyawan yang akan mengisi pekerjaan  yang  ada  dalam  

perusahaan  yang  bersangkutan.  keberhasilan  dalam  

pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam 

penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru 

maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. 

Menurut Sunyoto penempatan merupakan ―proses  atau  

pengisian  jabatan atau penugasan  kembali  pegawai  

pada  tugas  atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda‖. 

Sedangkan  menurut  Yani placement atau penempatan  

adalah  ―penunjukkan   kepada   karyawan   untuk   

menduduki   atau   melakukan pekerjaan baru‖.
38

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di 

simpulkan penempatan kerja merupakan proses 

penugasan atau pengisian jabatan kepada karyawan baru 

atau lama untuk melakukan pekerjaannya sesuai yang 

telah di tetapkan serta mampu mempertanggung 

                                                             
37Aep Kusnawan dan Aep Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah, ed. by 

PT Rineka Cipta (Jakarta, 2009). h. 40. 
38Rona Tanjung, Rahman Hasibuan, and Novita Sari, ‗PENEMPATAN 

KERJA, KEAHLIAN (SKILL) KERJA, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PT. METAL ELEKTRO PLATING 

PLACEMENT‘, DIMENSI, 9.2 (2020). 
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jawabkan segala resiko yang terjadi di dalam pekerjaan 

yang telah diberikan. 

 

b. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam 

Penempatan Kerja 

Menurut Werther & Davis dikatakan tentang faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam penempatan karyawan 

adalah sebagai berikut:
39

 

1) Faktor Prestasi Akademis 

Tenaga kerja yang mempunyai atau memiliki 

prestasi akademis yang tinggi harus ditempatkan 

pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan 

wewenang dan tanggung jawab yang besar. 

Sedangkan bagi karyawan yang mempunyai 

prestasi akademis yang rendah, maka 

ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang 

memerlukan wewenang dan tanggung jawab 

yang rendah. Jadi prestasi akademis ini akan 

menentukan posisi seseorang dengan kaitannya 

dengan pekerjaan yang akan ditanganinya. 

Sehingga latar belakang pendidikan yang pernah 

dialami sebelumnya harus pula dijadikan bahan 

pertimbangan. 

2) Faktor Pengalaman 

Pengalaman kerja sebelumnya ketika 

seseorang pernah bekerja di tempat lain, perlu 

mendapat perhatian dalam penempatan 

karyawan, apalagi jika seseorang karyawan 

tersebut melamar pada bidang yang sama atau 

sejenis di tempat sebelumnya. 

3) Faktor Kesehatan Fisik dan Mental 

Manajer sumber daya manusia haruslah 

mempertimbangkan juga dalampenempatan 

                                                             
39Darwis Agustriyana, ‗Analisis Faktor-Faktor Penempatan Karyawan 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di PT Yuniko Asia Prima Di Kota Bandung‘, 

Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 9.2 (2015). 
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karyawan berdasarkan kesehatan fisik dan mental 

karyawan yangakan ditempatkan pada bagian 

perusahaan tersebut. 

4) Faktor Status Perkawinan 

Status perkawinan ini merupakan faktor yang 

perlu dipertimbangkan juga oleh manajer sumber 

daya manusia dalam menempatkan karyawan. 

Karyawan wanita yang telah memiliki suami dan 

anak, maka sebaiknya ditempatkan pada 

perusahaan yang tidak jauh dari tempat tinggal 

suami. 

5) Faktor Usia 

Disini dimaksudkan bahwa faktor usia juga 

perlu mendapat pertimbangan. Jika karyawan 

sudah berusia agak tua sebaiknya ditempatkan 

pada pekerjaan yang tidak perlu mempunyai 

resiko tenaga fisik dan tanggung jawab yang 

berat, tetapi untuk karyawan yang masih berusia 

muda maka perlu diberikan tanggung jawab yang 

agak berat. 

 

c. Indikator-Indikator Penempatan Kerja 

Dalam bukunya yang berjudul ―Manajemen Sumber Daya 

Manusia‖ Yuniarsih dan Suwatno tentang penempatan 

karyawan menyangkut beberapa indikator dari 

penempatan pegawai itu sendiri yaitu:
40

 

1) Pendidikan  

a. Pendidikan minimum yang disyaratkan yaitu 

menyangkut: Pendidikan yang seharusnya, 

artinya pendidikan yang harus dijalankan 

syarat.  

                                                             
40Zulfahmi, ‗Pengaruh Penempatan Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai BPKAD Provinsi Riau Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening‘, Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 10.2 (2020) 

<https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2027>. 
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b. Pendidikan alternatif, yaitu pendidikan lain 

apabila terpaksa, dengan tambahan latihan 

tertentu dapat mengisi syarat pendidikan yang 

seharusnya.  

2) Pengetahuan Kerja  

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang 

tenaga kerja agar dapat melakukan kerja dengan 

wajar. Pengalaman kerja ini sebelum ditempatkan 

dan harus diperoleh pada ia bekerja dalam 

pekerjaan tersebut. Indikatornya adalah: 

a. Pengetahuan mendasari keterampilan  

b. Peralatan kerja 

c. Prosedur Pekerjaan  

d. metode proses pekerjaan  

3) Keahlian Kerja  

Kecakapan/keahlian untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang hanya diperoleh dalam praktek:  

a. Keahlian mental, seperti menganalisa data, 

membuat keputusan, menghitung, menghafal, 

dan lain-lain.  

b. Keahlian fisik, dapat bertahan lama dengan 

pekerjaan yang dikerjakannya.  

c. Keahlian sosial, seperti mempengaruhi orang 

lain, berpidato, dan lainnya. 

4) Pengalaman Kerja  

Pengalaman seseorang tenaga kerja untuk 

melakukan pekerjaan tertentu. Pengalaman 

pekerjaan ini indikatornya adalah: pekerjaan yang 

harus dilakukan. 

 

d. Penempatan Kerja Dalam Pandangan Islam 

Islam mendorong umuatnya untuk menempatkan tenaga 

kerja atau karyawan yang telah dipilih atau diseleksi 

berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan 

serta keterampilan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan 
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firman Allah SWT dalam al-Quran surat Yusuf (12) ayat 

54: 

                

                    

 “Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar 

aku memilih Dia sebagai orang yang dekat kepadaku". 

Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia 

berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi 

seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada 

sisi kami". 

Ayat tersebut diatas, menjelaskan bahwa nabi 

Yusuf a.s. sangat tahu kemampuan yang beliau miliki 

dan beliau ingin membagi kemampuan tersebut untuk 

kepentingan masyarakat. Dalam ayat tersebut juga 

dijelaskan bahwa dalam hal penempatan tenaga kerja 

kerja baru untuk memegang suatu jabatan penting, 

diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas 

serta kemampuan untuk melaksanakan tugas.   

 

6. Keselamatan Kesehatan Kerja 

a. Pengertian Keselamatan Kesehatan Kerja 

Menurut Sri Rejeki dalam bukunya yang berjudul 

Sanitasi, Hygiene, dan K3 menyatakan bahwa 

Keselamatan 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 

untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut 

Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) menyatakan 

bahwa: ―Keselamatan Kesehatan Kerja adalah aktivitas 

perlindungan secara menyeluruh dan upaya untuk 
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menjaga karyawan jangan sampai mendapat suatu 

kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya dan tetap 

sehat selama bekerja‖.
41

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat 

disimpukan keselamatan kesehatan kerja adalah suatu 

upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan 

secara menyeluruh untuk menjaga karyawan agar tidak 

mengalami kecelakaan pada saat mengerjakan 

pekerjaannya. 

 

b. Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja 

Menurut Rosleny Marliani faktor-faktor dalam hubungan 

pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan disebut 

sebagai bahaya kerja. Bahaya kerja bersifat potensial jika 

faktor-faktor tersebut belum mendatangkan bahaya. Jika 

kecelakaan telah terjadi, disebut sebagai bahaya nyata. 

Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu:
42

 

1) Faktor manusia, diantaranya kurangnya 

keterampilan atau pengetahuan tentang industri 

dan kesalahan menepatkan tenaga kerja.  

2) Faktor material atau peralatannya, misalnya bahan 

yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan 

bahan lain yang lebih murah sehingga 

menyebabkan kecelakaan kerja. 

3) Faktor sumber bahaya, meliputi : 

a) Perbuatan bahaya, misalnya metode kerja 

yang salah, sikap kerja yng teledor serta tidak 

menggunakan alat pelindung diri. 

b) Kondisi/keadaan bahaya, misalnya 

lingkungan kerja yang tidak aman dan 

                                                             
41FX. Pudjo Wibowo and Gregorius Widiyanto, ‗Pengaruh Keselamatan 

Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Produksi Pada Perusahaan Tom‘s Silver Yogyakarta‘, Primanomics : Jurnal Ekonomi 
& Bisnis, 17.2 (2019) <https://doi.org/10.31253/pe.v17i2.170>. 

 42 R Hidayati, ‗Pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pg. Djombang Baru)‘, 

BIMA: Journal of Business and Innovation …, 2.1 (2020). 
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pekerjaan yang membahayakan. Faktor 

lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya 

kurang cahaya, ventilasi, pergantian udara 

yang tidak lancar, dan suasana yang sumpek.  

 

c. Penyebab Kecelakaan Kerja 

Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan 

kerja, yaitu:
43

 

1) Keadaan tempat lingkungan kerja:  

a) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang 

yang berbahaya kurang diperhitungkan 

keamanannya.  

b) Peluang kerja yang terlalu padat dan sesak.  

c) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak 

pada tempatnya.  

2) Pengaturan udara:  

a) Pergantian udara diruang kerja yang tidak 

baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan 

berbau tidak sedap).  

b) Suhu udara yang tidak dikondisikan 

pengaturannya.  

3) Pengaturan penerangan:  

a) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya 

yang tidak tepat.  

b) Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-

remang.  

4) Pemakaian peralatan kerja:  

a) Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang 

atau rusak. 

b) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa 

pengamanan yang baik.  

5) Kondisi fisik dan mental karyawan:  

                                                             
 43 M. Munandar, ‗PENGARUH KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA 

(K3) DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN 

(Studi Pada Pekerja Bagian Produksi PT. SEKAWAN KARYATAMA MANDIRI 

Sidoarjo)‘, Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 9.1 (2014). 
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a) Stamina karyawan yang tidak stabil.  

b) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian 

pegawai, yang rapuh, cara berpikir dan 

kemampuan, persepsi yang lemah, motivasi 

kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh, 

kurang cermat, dan kurang pengetahuan 

dalam penggunaan fasilitas kerja, terutama 

fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya. 

 

d. Akibat Dan Masalah Dalam Kecelakaan Kerja 

Menurut Rosleny Marliani secara lebih terperinci, 

akibat dari kecelakaan kerja disebut dengan 5K, yaitu:
44

 

1) Kerusakan. 

2) Kekacauan organisasi. 

3) Keluhan dan kesedihan. 

4) Kelainan dan cacat .  

5) Kematian  

 

e. Indikator-Indikator Keselamatan Kesehatan Kerja 

Menurut Mangkunegara indikator-indikator 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebagai 

berikut:
45

 

1) Keadaan tempat lingkungan kerja. 

2) Pengaturan udara. 

3) Pengaturan penerangan. 

4) Pemakaian peralatan kerja. 

5) Kondisi fisik dan mental karyawan. 

 

                                                             
 44 Hidayati. 

 45 Nining Wahyuni, Bambang Suyadi, and Wiwin Hartanto, ‗PENGARUH 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. KUTAI TIMBER 

INDONESIA‘, JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 

Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 12.1 (2018) 

<https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.7593>. 
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f. Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Pandangan 

Islam 

Keselamatan kesehatan kerja merupakan suatu upaya 

untuk mencegah timbulnya kecelakaan pada saat 

melakukan pekerjaan. Kecelakaan yang terjadi akibat 

pekerjaan dapat mengakibatkan kerugian bagi karyawan 

dan perusahaan itu sendiri seperti timbulnya luka berat, 

kecacatan bahkan sampai kematian. Karena hal itu 

manusia dalam melakukan pekerjaannya senantiasa harus 

memperhatikan sisi keamanan dan keselamatan untuk diri 

sendiri dan orang lain. Sebagaimana yang sudah 

diketahui bersama, islam sangat menjunjung tinggi 

keselamatan dan melarang umatnya untuk berbuat 

kerusakan bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT 

dalam al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 195: 

            

                   

 “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, 

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik”.  

Dalam ayat tersebut sebut Allah SWT secara tegas 

melarang hambanya untuk melakukan kerusakan. Karena 

Allah sesungguhnya tidak menghendaki adanya 

kerusakan dimuka bumi ini. Allah SWT menciptakan 

segala sesuatunya untuk bisa dimanfaatkan sebaik-

baiknya oleh manusia. Oleh karena itu manusia harus 

menjaganya dengan baik agar tidak menimbulkan bahaya 

bagi dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan 

sekitarnya. Jika dikaitkan dengan keselamatan kesehatan 
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kerja manusia harus lebih berhati-hati dalam melakukan 

pekerjaannya agar tidak menimbulkan kerusakan atau 

kecelakaan  yang akan menimbulkan bahaya untuk 

dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

 

7.   Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Islam 

Arti bisnis yaitu pertukaran barang/jasa, uang yang 

saling menguntungkan atau sama-sama memberi manfaat. Atau 

suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk 

menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan 

keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
46

 Bisnis 

secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis dalam Islam 

merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang 

dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara 

memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan 

harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). 

Dalam bisnis seseorang harus selalu mengingat dan 

menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada 

Allah SWT. 

Prinsip-prinsip umum bisnis Islam meliputi: 

a) Prinsip Ilahiyah (Tauhid) 

Prinsip Ilahiyah sering disebut dengan prinsip tauhid. 

Inti dari ajaran tauhid adalah monotheis (la illaha illalahu), 

yaitu ajaran tentang hakikat ke-Esaan Allah SWT, esa 

dalam segalanya, zat, sifat dan perbuatan. 

b) Prinsip Nabawi (Kenabian) 

Prinsip Nabawi adalah prinsip yang didasarkan pada 

nilai-niai ke-Nabian, yang terdiri dari: 

1) Sidiq (Kejujuran) 

                                                             
46 Helisia Margahana and Sri Sarwo Sari, Bisnis Ekonomi (Lampung 

Selatan: CV. HIRA TECH, 2019).  
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Kejujuran merupakan sikap yang melekat dari diri 

Nabi, oleh karena itu kejujuran menjadi salah satu syarat 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2) Amanah (Terpercaya) 

Dalam bisnis, ajaran tentang amanah melahirkan 

prinsip authority and responsibility (wewenang dan 

tanggung jawab). Setiap individu memiliki kewenangan  

untuk melakukan pekerjaan. 

3) Tabligh (Komunikatif) 

Dalam bisnis, prinsip ini berguna untuk 

mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan bisnis menjadi 

satu kekuatan, satu tujuan, dan satu cita-cita. 

4) Fatanah (Inisiatif) 

Dalam bisnis, ajaran tentang fatanah melahirkan 

prinsip initative (inisiatif) adalah prinsip yang melekat 

pada seseorang. Inisiatif bisa berarti merencanakan, 

memikirkan, mendengarkan, berpendapat, 

mengkoordinasikan dan berpendapat kepada pihak 

terkait. 

c) Prinsip Adliyah (Keadilan) 

Prinsip adliyah adalah prinsip yang didasarkan pada 

nilai-nilai keadilan. Prinsip keadilan menjadi titik sentral 

dalam pengelolaan bisnis. Keadilan dalam bisnis 

meliputi aspek interaksi antara sesama manusia yang 

berkaitan dengan masalah harta benda atau kesejahteraan 

dan kemaslahatan umat manusia yang tidak dibuat rugi 

dari hubungan interaksi tersebut. 

d) Prinsip Hurriyah (Kebebasan) 

Dalam bisnis, prinsip hurriyah melahirkan inovasi 

dan kreatifitas yang diperlukan dalam menghasilkan 

karya-karya bisnis. Karya tersebut tentunya yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

e) Prinsip Musawwah (Kesetaraan) 

Prinsip musawwah atau kesetaraan melahirkan 

hubungan kemitraan dalam berbisnis. Dalam Islam, para 
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pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis memiliki 

kedudukan yang setara, oleh karena itu tidak ada yang 

boleh merendah pihak lain atau yang kuat menekan yang 

lemah. 

f) Prinsip Ta‟awun (Tolong Menolong) 

Prinsip ta‟awun dalam aktivitas bisnis berarti 

prinsip kerja sma untuk saling membesarkan antara yang 

lemah dan yang kuat, dan antara yang miskin dan kaya. 

Semuanya memiliki kesempatan untuk berbisnis dan 

hidup yang layak dan sejahtera.
47

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.
48

 Selain itu, hipotesis adalah suatu 

dugaan jawaban yang paling memungkinkan walaupun masih 

harus dibuktikan dengan penelitian. Dugaan jawaban 

sementara ini pada prinsipnya bermanfaat membantu 

mahasiswa agar proses penelitiannya lebih terarah.
49

 

Pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan suatu kesimpulan atau dugaan sementara dari 

permasalahan yang diajukan serta dibuktikan kebenarannya, 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

     Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah 

tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan 

pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan 

memiliki orientasi untuk membantu pegawai untuk 

                                                             
47

 Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, Manajemen Bisnis 
Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 153. 

48Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 134. 
49Hariwijaya dan Triton, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi 

(Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008). h. 50. 
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mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil 

dalam melaksanakan pekerjaannya.
50

 

Stoner mengatakan bahwa peningkatan kinerja bukan 

pada pemuktahiran peralatan, akan tetapi pada 

pengembangan karyawan paling utama. Oleh karena itu, 

pelatihan terhadap karyawan dapat dijadikan sebagai salah 

satu cara bagi perusahaan untuk mengasah keahlian 

tenaga kerja yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja 

sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 

Menurut pelatihan dapat menambah pengalaman dan 

meningkatkan keterampilan kerja mempunyai dampak 

paling langsung terhadap kinerja. Dan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Anggereni yang meneliti tentang 

―Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten 

Buleleng‖.hasilnya  menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada LPD Kabupaten Buleleng.
51

 Berdasarkan 

teori dan hasil penelitian tersebut maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Pelatihan Berpengaruh Positif dan Signifikan 

Terhadap Kinerja Karyawan 

 

2. Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Penempatan kerja merupakan proses penugasan atau 

pengisian jabatan kepada karyawan baru atau lama untuk 

melakukan pekerjaannya sesuai yang telah ditetapkan 

serta mampu mempertanggung jawabkan segala resiko 

yang terjadi di dalam pekerjaan yang telah diberikan. Jika 

penempatan kerja karyawan tidak sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan 

maka akan mengalami penurunan kinerja yang akan 

                                                             
 50Sagala. 

51Anggereni. 
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mempengaruhi pencapaian suatu target dari sebuah 

perusahaan. 

Penempatan kerja memegang peran dalam 

pelaksanaan kinerja karyawan karena merupakan salah 

satu faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 

PT.Valanta Banyuasin belum sesuai, dikarenakan sistem 

rekrutmen masih menggunakan sistem nepotisme 

sehingga penempatan karyawan tidak maksimal. Artinya 

pihak perusahaan tidak memperhatikan betul latar 

belakang dari tingkat pendidikan pengalaman kesehatan 

dan usia dari calon karyawan itu sendiri. Perusahaan 

menempatkan karyawan pada tempat yang bukan keahlian 

nya maka kinerja karyawan tidak akan maksimal sehingga 

tujuan perusahaan tidak tercapai. Dan didukung oleh hasil 

penelitian yang meneliti tentang ‖Pengaruh Penempatan 

Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT. Valanta Banyuasin‖. Hasilnya menyatakan bahwa  

penempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Valanta Banyuasin.
52

 Berdasarkan teori 

dan hasil penelitian tersebut maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Penempatan Kerja Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan 

  

3. Pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara keselamatan kerja adalah 

perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan 

oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Resiko 

keselamatan mencakup aspek-aspek dari lingkungan kerja 

yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran 

listrik terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, 

                                                             
52Herman Efrizal and S Suharti, ‗PENGARUH PENEMPATAN KERJA 
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VALANTA BANYUASIN‘, JURNAL KOMPETITIF, 9.2 (2020) 

<https://doi.org/10.52333/kompetitif.v9i2.705>. 
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kerugian alat tubuh, pengelihatan, pendengaran. 

Kesehatan kerja merupakan usaha dan aturan-aturan untuk 

menjaga kondisi perubahan dari kejadian atau keadaan 

yang merugikan kesehatan dan kesusilaan, baik keadaan 

yang sempurna fisik, mental maupun sosial sehingga 

memungkinkan seseorang dapat bekerja dengan optimal. 

Menurut Suma‘mur kesehatan kerja adalah ilmu 

kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan 

tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam 

keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban 

kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari 

penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan 

kerja. kesehatan kerja memiliki sifat medis dan 

sasarannya adalah tenaga kerja (pekerja). Selain faktor 

motivasi kerja lingkungan kerja tempat karyawan tersebut 

bekerja juga tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang sesuai dapat 

mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan 

memiliki semangat bekerja dan meningkatkan kinerja 

karyawan, sedangkan ketidaksesuaian lingkungan kerja 

dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi karyawan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
53

 

Kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan dalam periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibanding dengan berbagai 

kemungkinan seperti standart hasil kerja, target, sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama. Hal ini dapat tercapai apabila 

perusahaan selalu memperhatikan faktor keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) karena hal ini akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Perhatian terhadap 

kesehatan pekerjaan pada mulanya lebih menekankan 

pada masalah keselamatan kerja yaitu perlindungan 

pekerjaan dari kerugian atau luka yang disebabkan oleh 
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kecelakaan berkaitan dengan kerja. Kemudian seiring 

dengan perkembangan industri, perusahaan mulai 

memperhatikan kesehatan pekerja dalam arti luas yaitu 

terbebasnya pekerjaan dari kesakitan fisik maupun psikis 

Mondy dan Noe III. Dan didukung oleh hasil penelitian 

Elphiana Dkk, yang meneliti tentang ‖Pengaruh 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Pertamina Ep Asset 2 Prabumulih‖. 

Hasilnya menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan 

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan.
54

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian 

tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Keselamatan Kesehatan Kerja Berpengaruh 

Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan 
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Atas penjelasan di atas maka kerangka pikir penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikira 

 

Dalam penelitian ini penulis memasukkan variabel 

independen: pelatihan, penempatan kerja, keselamatan 

kesehatan kerja, dan variabel dependen yaitu: kinerja 
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