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ABSTRAK 

 

Safety behavior merupakan hal yang penting dalam menentukan kinerja 

karyawan. Dalam konteks keselamatan kerja, safety behavior mengacu pada 

perilaku karyawan  ketika bekerja apakah bekerja dengan memprioritaskan 

keamanan dan keselamatan. Apabila karyawan bekerja dengan mengabaikan 

keamanan dan keselamatan kerja, maka akan menimbulkan risiko kecelakaan 

kerja, kerusakan peralatan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja bahkan 

dapat menimbulkan kecelakaan yang fatal. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh safety climate, safety 

knowledge serta peran supervisor safety support terhadap safety behavior pada 

karyawan operator di dermaga pelabuhan terminal peti kemas PT. Terminal Teluk 

Lamong di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data 

diperoleh langsung dari kuisioner yang diisi oleh responden. Sampel penelitian 

adalah karyawan PT. Terminal Teluk Lamong dengan kriteria karyawan yang 

bekerja sebagai operator peralatan berat di dermaga. Teknik untuk menentukan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive accidental sampling, sedangkan 

teknik analisis data adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 

v22.0. Hasil analisis memberikan kesimpulan bahwa safety climate berpengaruh 

secara signifikan dan berhubungan positif dengan safety behavior, safety climate 

berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif dengan safety knowledge, 

serta safety knowledge berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif 

dengan safety behavior. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa safety 

knowledge memiliki peran sebagai variabel mediasi, sehingga membuat hubungan 

antara safety climate dengan safety behavior melalui safety knowledge menjadi 

signifikan dan berhubungan positif. Terakhir, hasil analisis menunjukkan bahwa 

supervisor safety support memiliki peran sebagai variabel moderasi yang 

signifikan dan positif, sehingga memperkuat hubungan antara pengaruh safety 

climate terhadap safety knowledge. 
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