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ABSTRAK 

Fendi Krisna Rusdiana, 111314153009, Pengaruh Safety Leadership dan Safety 

Climate Terhadap Safety Performance Dengan Safety Knowledge Sebagai 

Variabel Intervening. Tesis, Magister Psikologi Profesi Universitas Airlangga 

Surabaya. 2017. 

xv + 94 halaman, 4 lampiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh safety leadership dan 

safety climate terhadap safety performance dengan safety knowledge sebagai 

variabel intervening. Safety leadership mengutamakan motivasi dan arahan 

pemimpin untuk meningkatkan safety performance karyawan. Arahan dan 

motivasi tersebut menjadi pengetahuan dan mempengaruhi perilaku karyawan 

untuk meningkatkan keselamatan kerja. Safety climate di dalam suatu organisasi 

membuat karyawan cenderung mematuhi prosedur keselamatan kerja dan 

memberikan pengetahuan untuk berperilaku aman saat bekerja. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. X yang terletak di Kabupaten Gresik 

dengan populasi sebesar 156 karyawan yang tersebar dalam 4 divisi. Sampel 

penelitian ini berjumlah 76 karyawan. Pemilihan sampel menggunakan teknik 

cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengungkap keempat variabel tersebut adalah kuesioner. Analisis data dilakukan 

dengan teknik analisis jalur yanmenggunakan bantuan SPSS 23 for Windows.  

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa safety leadership 

mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap safety performance dan 

mempunyai pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap safety performance 

melalui safety knowledge. Safety climate mempunyai pengaruh tidak langsung 

yang signifikan terhadap safety performance melalui safety knowledge, 

sedangkan pengaruh langsung safety climate terhadap safety performance 

terbukti tidak signifikan. Adapun safety knowledge mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap safety performance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

safety leadership mempunyai pengaruh langsung yang lebih besar terhadap safety 

performance. 

Kata kunci: Safety Leadership, Safety Climate, Safety Knowledge, Safety 

Performance 
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