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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Safety Management Practices

2.1.1.1 Definisi Safety Management Practices

Vinodkumar dan Bhasi (2010) menjelaskan bahwa safety management

practices adalah kebijakan, strategi, prosedur dan kegiatan yang dilaksanakan atau

diikuti oleh manajemen suatu organisasi untuk menargetkan keselamatan

karyawan mereka. Sedangkan menurut Hayes et al. (1998) safety management

practices adalah perilaku manajemen organisasi dalam melaksanakan peraturan

keselamatan kerja.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa safety

management practices merupakan elemen penting yang memungkinkan

manajemen menciptakan keselamatan yang efektif di perusahaan dan dirancang

untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada yang berlaku bagi

perusahaan. Sejauh mana praktik-praktik ini dilaksanakan dalam suatu perusahaan

akan diwujudkan melalui berbagai tindakan dan program manajemen dan akan

jelas terlihat pada orang yang terlibat didalamnya seperti karyawan dan pihak

manajemen sendiri. Safety management practices yang baik salah satunya

didukung juga dengan safety knowledge dan safety compliance yang baik pula.

Karena hal tersebut merupakan hal yang mendukung terwujudnya iklim

keselamatan yang kondusif.
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2.1.1.2 Dimensi Safety Management Practices

Vinodkumar dan Bhasi (2010) juga membagi safety management practices

menjadi enam dimensi yaitu management commitment, safety training, workers

involvement in safety, safety communication and feedback, safety rules and

procedures, dan safety promotion policies.

2.1.1.2.1 Management Commitment (Komitmen Manajemen)

Zohar (1980) dalam Vinodkumar dan Bhasi (2010), mengemukakan

bahwa management commitment terhadap keselamatan merupakan faktor utama

yang mempengaruhi keberhasilan program keselamatan organisasi. Untuk

mewujudkan hal tersebut management commitment harus dapat menghasilkan

sebuah aktivitas observasi keselamatan mulai pada bagian manajemen dan harus

ditunjukkan dalam perilaku mereka serta kata-kata mereka (Hofmann et al.,

1995).

Hal tersebut jelas akan menggambarkan persepsi karyawan terhadap

management commitment yang akan tercermin dengan bagaimana karyawan

percaya bahwa keselamatan adalah hal yang sangat dihargai dalam sebuah

perusahaan. Dengan management commitment dan kepercayaan karyawan

tersebut maka safety management practices yang diharapkan juga akan terwujud.

Vredenburgh (2002) dalam Vinodkumar dan Bhasi (2010), menjelaskan

management commitment adalah sebagai salah satu praktek manajemen,

dan diukur menggunakan item yang terkait dengan prioritas manajemen

untuk keselamatan, tindakan korektif, manajer keselamatan yang

menghadiri pertemuan keselamatan, penyelidikan kecelakaan/hilang

komunikasi, dan menyediakan alat pelindung diri yang memadai.
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2.1.1.2.2 Safety Training (Pelatihan Keselamatan)

Elemen kunci dalam setiap organisasi yang sukses dalam menjalankan

safety management practices salah satunya ditandai dengan safety training yang

efektif yaitu sukses dalam setiap program pencegahan kecelakaan dan program

keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

keterampilan perilaku, pengetahuan dan/atau sikap karyawan terkait dengan

keselamatan. Dengan perusahaan memberikan safety training maka menunjukkan

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian yang sama penting

dengan produksi perusahaan.

Vinodkumar dan Bhasi (2010) juga menarik kesimpulan bahwa pelatihan

keselamatan juga memberikan sarana untuk membuat kecelakaan lebih dapat

diprediksi. Untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kesehatan bagi seluruh

karyawan, perusahaan juga harus melembagakan secara sistematis, komprehensif

dan memiliki program pelatihan keselamatan bagi karyawan baru, menyediakan

mentor bagi karyawan tersebut dan menggunakan sistem yang dapat membantu

orientasi karyawan baru dalam keselamatan, kesehatan dan kualitas sistem

perusahaan.

Vinodkumar dan Bhasi (2010) menjelaskan bahwa safety training

merupakan bagian praktek manajemen keselamatan dan diukur dengan

menggunakan item yang terkait dengan pelatihan karyawan yang baru

direkrut, pembahasan isu-isu keselamatan dalam sesi pelatihan, pelatihan

untuk memenuhi situasi darurat, dorongan untuk mengikuti latihan

program pelatihan, dan penilaian bahaya.
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2.1.1.2.3 Workers Involvement in Safety (Keterlibatan Karyawan dalam

Keselamatan)

Keterlibatan karyawan merupakan suatu proses yang menggunakan

seluruh keahlian dan kapasitas karyawan yang dilakukan untuk mendorong

peningkatan produktivitas dan performasi organisasi (Belanger, 2000:176).

Sedangkan Vredenburgh (2002) menjelaskan keterlibatan karyawan adalah teknik

berorientasi perilaku yang melibatkan individu atau kelompok dalam komunikasi

dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Keterlibatan karyawan sangat dibutuhkan salah satunya dalam membuat

peraturan kesehatan dan keselamatan kerja karena karyawan yang dekat dengan

pekerjaan adalah orang yang terbaik yang mempunyai keahlian untuk membuat

saran untuk perbaikan, sehingga manajemen dapat berkonsultasi sebelum

membuat keputusan akhir, terutama bagi keputusan yang mempengaruhi

karyawan mereka.

Vinodkumar dan Bhasi (2010) menjelaskan bahwa workers involvement in
safety merupakan bagian praktek manajemen keselamatan dan diukur
dengan menggunakan item terkait dengan komite keselamatan yang terdiri
dari perwakilan pekerja, keterlibatan pekerja dalam keselamatan terkait
pengambilan keputusan, keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah
keselamatan, dan konsultasi dengan pekerja tentang hal-hal keselamatan.

Dengan melibatkan karyawan dengan menyediakan mereka dengan

kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas akan sangat diperlukan dalam

mengambil keputusan dan memastikan bahwa karyawan dan manajemen terlibat

dalam menetapkan tujuan dan sasaran. Hal ini dapat menginduksi karyawan untuk

melakukan pekerjaan terbaik mereka sebagai individu dan sebagai sebuah tim.
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2.1.1.2.4 Safety Communication and Feedback (Komunikasi Keselamatan dan

Umpan Balik)

Peran kinerja umpan balik mengenai karyawan sangat penting karena

perilaku yang mengakibatkan kecelakaan industri yang terjadi biasanya bukan

kejadian yang baru. Penyebabnya berakar dari insiden kecil masa lalu, di mana

kerusakan itu tidak signifikan dan pekerja dan para pengamat tidak terluka (Kletz,

1993). Didukung juga oleh Pidgeon (1991) dalam Vredenburgh (2002) yang

menyatakan bahwa organisasi dapat menafsirkan kejadian nyaris sebagai sinyal

peringatan.

Disini peran safety communication sangat penting untuk dilakukan antara

manajemen dan karyawan karena dapat membantu meminimalisisr kemungkinan

terjadinya kecelakaan yang lebih buruk lagi dikemudian hari. Roughton (1993)

juga menjelaskan bahwa umpan balik secara teratur pada kinerja dapat

dikomunikasikan kepada karyawan melalui posting grafik dan review data

perilaku dalam pertemuan keselamatan. Dengan adanya posting grafik dan review

data, manajemen bisa lebih mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dan

karyawan bisa memberikan umpan balik dengan memberikan informasi terkait

isu-isu keselamatan.

Vinodkumar dan Bhasi (2010) menjelaskan bahwa safety communication

and feedback merupakan bagian praktek manajemen keselamatan dan

diukur dengan menggunakan item yang terkait dengan pelaporan sistem

bahaya, kebijakan pintu terbuka untuk masalah keselamatan, komunikasi

tentang tujuan keselamatan dan target antara manajer dan pekerja, dan

kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu keselamatan dalam pertemuan.
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Cakupan dan dampak komunikasi akan lebih tinggi dengan menggunakan

komunikasi dua arah dan dapat menyebabkan perubahan perilaku. Komunikasi

secara teratur tentang isu-isu keamanan antara manajemen, supervisor dan tenaga

kerja merupakan praktek manajemen yang efektif untuk meningkatkan

keselamatan di tempat kerja. Dengan interaksi komunikasi yang baik tentu akan

membuat manajemen merasakan umpan balik dari karyawan salah satunya berupa

tingkat kepatuhan yang tinggi.

2.1.1.2.5 Safety Rules and Procedures (Prosedur dan Peraturan Keselamatan)

Safety rules and procedures dibuat untuk memberikan panduan dalam

melakukan identifikasi peraturan, perundangan kesehatan dan keselamatan kerja

(termasuk identifikasi persyaratan lainnya jika diperlukan) dan evaluasi terhadap

kesesuaian materi peraturan perundangan dengan kegiatan perusahaan serta

evaluasi terhadap status pemenuhannya.

Vinodkumar dan Bhasi (2010) menjelaskan bahwa safety rules and
procedures merupakan bagian praktek manajemen keselamatan dan diukur
dengan bantuan kuesioner item yang terkait dengan peraturan dan prosedur
kerja yang efektif untuk mencegah kecelakaan yang terjadi, departemen
keamanan yang memadai, pengawas dan manajer yang menegakkan
peraturan keselamatan, dan inspeksi keselamatan rutin.

Manajemen dapat memutuskan apakah safety rules and procedures harus

dipraktekkan atau harus tetap hanya menjadi tulisan dikertas saja. Safety rules and

procedures yang didokumentasikan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat

oleh pengawas dan manajer yang tentu dapat meningkatkan perilaku keselamatan

pekerja dalam bentuk mereka mematuhinya. Karena safety rules and procedures

diciptakan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan karyawan dalam bekerja.
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2.1.1.2.6 Safety Promotion Policies (Kebijakan Promosi Keselamatan)

Karyawan cenderung termotivasi untuk berperilaku dengan cara yang

mengarah pada konsekuensi yang diinginkan, mereka akan mengubah perilaku

mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma budaya yang berlaku jika hal itu

dirasakan bahwa kepatuhan akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Sesuai

dengan Vredenburgh (2002) dimana budaya adalah pembelajaran melalui koneksi

yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi.

Sebuah program insentif keselamatan yang dirancang dengan benar akan

memperkuat pelaporan bahaya atau tindakan tidak aman yang mengarah ke

cedera. Sebuah program insentif keselamatan harus menjadi bagian dari

kampanye yang berjalan sejajar dengan pendidikan keselamatan dan pelatihan.

Program harus diarahkan pada pencegahan kecelakaan, bukan hukuman setelah

kecelakaan terjadi (Peavey, 1995). Informasi (umpan balik, self-recording), sosial

(pujian, pengakuan), dan reinforcers nyata (perangko perdagangan, bonus tunai)

telah digunakan dengan baik layaknya hak nonmoneter (Komaki et. al., 1978).

Seperti kebijakan apapun, upaya untuk mengembangkan budaya

keselamatan yang kuat tidak mungkin efektif jika organisasi tidak memperkuat

perilaku yang diinginkan (atau menghadiahi perilaku yang tidak konsisten seperti

kecepatan atau rata-rata produksi). Sebuah program insentif yang dirancang

dengan baik menawarkan pengakuan, yang dapat membantu mengubah perilaku.

Karakteristik utama dari program insentif yang sukses adalah bahwa karyawan

menerima tingkat visibilitas tinggi dalam organisasi. Karyawan harus mampu
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memahami apa program insentif dirancang untuk mencapai dan bagaimana

kinerja mereka akan diukur (Halloran, 1996). Dengan hanya mendistribusikan

hadiah dan uang tanpa memasangkan dengan jelas, konsisten dari kontinjensi

dapat mengurangi potensi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bahkan dapat

meningkatkan perilaku yang tidak diinginkan, terlebih kecelakaan (Swearington,

1996).

Vinodkumar dan Bhasi (2010) menjelaskan bahwa safety promotion

policies merupakan bagian praktek manajemen keselamatan dan diukur

dengan menggunakan item yang terkait dengan menghitung tindakan aman

sebagai faktor positif bagi promosi, penghargaan dan insentif untuk

pelaporan bahaya, menciptakan kesadaran di antara para pekerja dengan

mengatur program perayaan safety week, persaingan sehat antar pekerja

untuk melaporkan kondisi atau tindakan yang tidak aman, dan pengawas

menyambut dan mendorong pekerja untuk melaporkan keadaan

keselamatan.

Adanya penggunaan insentif, penghargaan dan pengakuan secara tidak

langsung dapat memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan aman

sehingga dapat mengontrol dan meningkatkan perlindungan diri bagi mereka

sendiri di tempat kerja.

2.1.1.3 Faktor yang menandakan safety management practices perusahaan

bagus

Safety management practices dalam suatu perusahaan harus dapat secara

umum dirasakan oleh karyawan dan pihak perusahaan pun juga harus memiliki

peran yang bersangkutan dalam membentuk lingkungan keselamatan yang baik

untuk karyawan mereka. Safety management practices yang bagus ditandai

dengan tingkat kecelakaan yang rendah. Menurut Cohen (1977), Cohen et al.,
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(1975), DePasquale Geller (1999), Griffiths (1985), Harper et al., (1997), Shafai-

Sahrai (1971), Shannon et al., (1996, 1997), dan Smith et al., (1975) dalam

Vinodkumar dan Bhasi (2010) mengungkapkan bahwa organisasi dengan tingkat

kecelakaan yang lebih rendah ditandai dengan beberapa faktor-faktor berikut,

yaitu :

1. Petugas keselamatan memegang peran tertinggi.
2. Manajemen menunjukkan keterlibatan pribadi dalam kegiatan

keselamatan.
3. Pelatihan yang unggul bagi karyawan baru.
4. Frekuensi pelatihan yang sering untuk karyawan yang sudah ada.
5. Tampilan poster keselamatan untuk mengidentifikasi bahaya.
6. Prosedur didefinisikan dengan baik untuk promosi dan penempatan

kerja.
7. Komunikasi sehari-hari antara pekerja dan supervisor tentang kesehatan

dan keselamatan.
8. Frekuensi inspeksi keamanan.
9. Prioritas yang lebih tinggi untuk keamanan dalam pertemuan dan

keputusan yang menyangkut praktek kerja.
10. Penyelidikan menyeluruh terhadap kecelakaan.
11. Lebih sering kehadiran manajer senior pada pertemuan kesehatan dan

keselamatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

2.1.2 Safety Compliance

2.1.2.1 Definisi Safety Compliance

Komponen kinerja menggambarkan perilaku aktual yang individu

tunjukkan di tempat kerja. Borman dan Motowidlo (1993) dalam Griffin dan Neal

(2000) mengusulkan dua komponen utama dari kinerja, yaitu : kinerja tugas dan

kinerja kontekstual. Kedua komponen kinerja tersebut dapat digunakan untuk

membedakan perilaku keselamatan di tempat kerja. Pertama, berdasarkan definisi

kinerja tugas, Griffin dan Neal menggunakan istilah kepatuhan keselamatan
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(safety compliance) untuk menggambarkan kegiatan keselamatan inti yang perlu

dilakukan oleh individu untuk mempertahankan keselamatan tempat kerja.

Perilaku ini termasuk mengikuti prosedur tag-out dan lock-out serta pemakaian

alat pelindung diri (personal protective equipment). Kedua, berdasarkan definisi

kinerja kontekstual, Griffin dan Neal menggunakan istilah partisipasi keselamatan

(safety participation) untuk menggambarkan perilaku seperti berpartisipasi dalam

kegiatan keselamatan secara sukarela atau menghadiri pertemuan keselamatan.

Perilaku ini mungkin tidak secara langsung berkontribusi terhadap keselamatan

kerja, tetapi mereka membantu untuk mengembangkan lingkungan yang

mendukung keselamatan.

Berdasarkan pendapat Griffin dan Neal (2000) safety compliance

merupakan kepatuhan dan partisipasi individu pada aktivitas-aktivitas

pemeliharaan keselamataan di tempat kerja, maka sebagai umpan balik, karyawan

hendaknya menyadari arti pentingnya keselamatan bagi dirinya maupun bagi

perusahaan tempat bekerja. Sedangkan menurut Hagan et al. (2001) dalam

Vinodkumar dan Bhasi (2010) safety compliance adalah perilaku karyawan

dengan cara meningkatkan keselamatan dan kesehatan pribadi mereka.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat

kepatuhan seorang karyawan diperusahaan tercermin dari tingkah laku mereka

dalam mematuhi peraturan yang berlaku diperusahaan dan menggunakan

peralatan sesuai standard yang telah ditetapkan.
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2.1.2.2 Faktor-Faktor Safety Compliance

Sebuah tinjauan literatur yang menyeluruh dan luas dari jurnal dan hasil

konferensi, mengidentifikasi beberapa faktor dari perilaku karyawan yang

memberikan kontribusi untuk mendorong karyawan dalam hal kepatuhan

keselamatan kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismail, F. dan Sulastre,

M.Z, (2012), menyimpulkan bahwa ada sepuluh faktor utama yang dapat

memberikan dorongan positif terhadap peningkatan Safety Compliance, yaitu :

1. Komitmen Manajemen (Management Commitment)

Dalam hal ini manajemen puncak harus secara aktif memimpin organisasi

dan karyawan terhadap pencapaian tujuan keselamatan organisasi dengan

menunjukkan bahwa keselamatan kerja merupakan hal yang sangat serius.

Pernyataan ini didukung oleh Jaselski et al., (1996) yang menyatakan bahwa

komitmen dan dukungan dari manajemen puncak secara signifikan dapat

menaikkan kinerja keselamatan. Adanya hal tersebut dan dengan dukungan

para karyawan, harus menunjukkan komitmen mereka melalui realisasi yang

kuat terhadap kepatuhan keselamatan untuk memenuhi standard persyaratan

keselamatan dan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi

bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan mereka (Fernando et al.,

2008). Pada literatur lain menurut Thye (2006) adanya komitmen

manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dapat

mengubah perilaku karyawan mereka.

2. Komitmen Organisasi (Organisational Commitment)
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Adanya komitmen organisasi dalam safety compliance menggambarkan

bahwa, sejauh mana suatu identitas karyawan dan sejauh mana keterlibatan

karyawan dalam sebuah organisasi (Curry, Wakefield, Price and Mueller,

1986). Komitmen Organisasi telah diidentifikasikan sebagai faktor penting

dalam memahami dan menjelaskan perilaku yang berhubungan dengan

pekerjaan karyawan dalam organisasi (Bakshi et al., 2009). Hofmann dan

Mergeson (1999) dalam studinya menemukan bahwa dukungan dan

komitmen organisasi pada keselamatan karyawan dan adanya kualitas

hubungan antara atasan dan safety behaviour yang dimiliki bawahan akan

menjadikan angka kecelakaan menjadi berkurang.

3. Komunikasi Keselamatan (Safety Communication)

Komunikasi yang efektif adalah suatu pertimbangan penting untuk

menciptakan tempat kerja yang aman dan efisien. Pemimpin dalam

menyampaikan visi dan nilai-nilai melalui interaksi dan komunikasi (Ismail,

2007) dan komunikasi yang efektif harus mengarah kepada pemahaman

secara umum dari tujuan dan maksud dari tujuan tersebut, serta dalam hal

pencapaian tujuan secara jangka panjang. Dalam studi lain Zohar (2002)

menyebutkan bahwa adanya peningkatan saluran komunikasi yang baik

mengakibatkan penurunan dalam kecelakaan kerja dan peningkatan dalam

penggunaan Personal Protective Equipment (PPE). Komunikasi dapat

dicapai dalam tiga cara, yaitu melalui perilaku yang terlihat, komunikasi

tertulis melalui kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, dan

diskusi secara tatap muka antara pemilik dan pegawainya.
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4. Kepemimpinan Keselamatan (Safety Leadership)

Kepemimpinan manajemen senior menunjukkan bahwa upaya dari jajaran

tingkat manajemen dalam memainkan peran utama dalam membentuk

perilaku manajemen yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku karyawan

(Cooper, 2010). Pencapaian tujuan manajemen keselamatan sangat

bergantung pada kualitas dan konsistensi kepemimpinan yang ditunjukkan

oleh manajemen, dan merupakan panutan dalam upaya mengadakan

pelatihan keselamatan (Ismail, 2007). Michael, Guo, Wiedenbeck dan Ray

(2006) dalam studinya tentang hubungan menemukan bahwa kepemimpinan

yang positif dapat meningkatkan perilaku keamanan karyawan.

5. Pelatihan Keselamatan yang Efektif (Effective Safety Training)

Pelatihan keselamatan yang efektif penting untuk mendidik karyawan

tentang potensi kecelakaan, bagaimana cara mencegah kecelakaan dan

potensi bahaya yang terjadi dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu,

program pelatihan dan pendidikan memainkan peran penting dalam

peningkatan keselamatan dan penting untuk meningkatkan kesadaran

keselamatan (Ghani et al., 2010) dan mengubah perilaku karyawan (Wong

et al., 2000).

6. Motivasi Keselamatan (Safety Motivation)

Safety motivation adalah puncak seperti hubungan dengan karyawan,

membicarakan tentang keselamatan kerja dan saran-saran terkait masalah

keselamatan, serta untuk meningkatkan motivasi keselamatan dan akan

mendorong perilaku keselamatan karyawan (Che Hassan, 2007). Menurut
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Evelyn (2005), ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi dengan penguatan

positif yang identik dengan reward seperti hadiah uang, bonus dan promosi

jabatan, serta motivasi dengan penguatan negatif yang identik dengan upaya

pimpinan untuk dapat mengkritik, menghukum dan mengancam karyawan

untuk memotivasi mereka supaya melakukan pekerjaan dalam sikap tata

cara yang aman. Pada beberapa literatur penguatan pada sisi motivasi positif

lebih dianjurkan oleh banyak praktisi di bidang keamanan untuk menjaga

penigkatan perilaku keselamatan karyawan yang baik.

7. Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)

Dalam hal ini manajemen harus menunjukkan bahwa mereka telah

mengambil langkah-langkah aktif untuk menerapkan sistem manajemen

OSH (Occupational, Safety and Health), termasuk penilaian yang tepat

mengenai risiko, sistem pelaporan, rencana keselamatan, tanggung jawab

yang jelas, menyediakan sumber daya yang memadai serta memastikan

bahwa semua informasi telah disebarkan kepada para pekerja (Muhammad,

2006).

8. Pedoman dan Peraturan Keselamatan (Safety Guidelines and Regulation)

Occupational, Safety And Health Act (OSHA) 1994 merupakan contoh

pedoman keselamatan dan regulasi yang menyediakan kerangka kerja untuk

mempromosikan dan mendorong standar keselamatan yang tinggi dan

kesehatan di tempat kerja sehingga tujuan utama dari tindakan ini adalah

untuk mempromosikan keselamatan dan kesadaran kesehatan dan

menanamkan budaya keselamatan di antara semua tenaga kerja (Ismail,
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2010). Selain itu, persepsi karyawan yang buruk terhadap kepatuhan kepada

manajemen puncak dalam hal keselamatan, dapat menyebabkan perilaku

negatif dan berhubungan negatif dengan kinerja keselamatan dan akhirnya

akan membawa konsekuensi negatif yang sangat besar bagi individu dan

organisasi di mana mereka bekerja (Jamal Khan, 2003).

9. Petugas Keselamatan dan Kesehatan (Safety and Health Officer)

Petugas keselamatan dan kesehatan secara jelas dinyatakan dalam

pekerjaan. Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan (Safety and Health

Officer) tahun 1997, menunjukkan bahwa manajemen puncak harus

mempekerjakan seorang pekerja yang sesuai, berpendidikan,

berpengalaman, keterampilan dalam bidang keselamatan dan petugas

kesehatan untuk kinerja yang spesifik dari pekerjaan yang spesifik.

Disepakati bahwa petugas keselamatan dan kesehatan sangat diberdayakan

untuk mengubah atau meningkatkan kinerja keselamatan kerja perusahaan.

10. Personal Protective Equipment (PPE)

Manajemen harus mengawasi karyawannya dari waktu ke waktu untuk

memastikan bahwa mereka selalu mengikuti peraturan untuk selalu

memakai alat pengaman untuk menjaga keselamatan mereka, dan menjadi

prioritas ketika melakukan pekerjaan. Frank Harris dan Ronald McCaffer

(1982), menyimpulkan bahwa manajemen harus menyediakan alat

pelindung diri bagi pekerja, untuk mengurangi kematian pekerja jika mereka

memakai alat pelindung diri. Duff et al., (1993) dan Lingard et al., (1997)

dalam studinya masing-masing mengemukakan bahwa penggunaan alat
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pelindung diri (PPE) menunjukkan prosentase yang tinggi dalam hal

ketidakpatuhan.

2.1.3 Safety Knowledge

2.1.3.1 Definisi Safety Knowledge

Perilaku keselamatan (safety behaviour) adalah perilaku kerja yang

relevan dengan keselamatan yang dapat dikonseptualisasikan dengan cara yang

sama dengan perilaku-perilaku kerja lain yang membentuk perilaku kerja.

Perilaku keselamatan merupakan aplikasi dari perilaku tugas yang ada di tempat

kerja (Griffin dan Neal, 2000). Perilaku keselamatan dalam keselamatan kerja

yang berhubungan langsung dengan perilaku karyawan dapat menentukan dan

mempengaruhi safety performance.

Faktor-faktor perilaku karyawan sebagai penentu dalam kinerja

(determinants of performance) merupakan penyebab yang paling utama dari

variabilitas dalam kinerja. Faktor-faktor ini yang secara langsung bertanggung

jawab atas perbedaan individu dalam tugas dan kinerja secara kontekstual.

Campbell et. al. (1993) berpendapat bahwa hanya ada tiga faktor penentu kinerja

individu: knowledge, skill, and motivation. Safety performance harus ditentukan

oleh knowledge dan skills yang diperlukan untuk perilaku tertentu dan dengan

motivasi individu untuk menampilkan suatu perilaku. Griffin dan Neal (2000)

berpendapat bahwa ada dua faktor safety performance, yaitu: safety knowledge

dan safety motivation. Dalam studi yang lain, Pousette et. al. (2008) berpendapat

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH SAFETY MANAGEMENT ... RESTIKA TITIK ANGGARINA



25

bahwa safety motivation dan safety knowledge adalah sebagai dua sikap individu

untuk keselamatan di tempat kerja.

Eagly dan Chaiken (1993) menjelaskan bahwa safety knowledge

merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya guna mencegah kemungkinan

terjadinya kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan

lingkungan kerja.

Dengan adanya safety knowledge yang dimiliki oleh karyawan secara tidak

langsung karyawan juga akan bekerja dengan aman sesuai dengan pengetahuan

yang dimiliki yang didapat baik dari pengalaman maupun dari orientasi

perusahaan. Karena karyawan yang memiliki safety knowledge yang tinggi akan

tercermin pada perilakunya untuk menciptakan lingkungan kerja aman yang

tentunya hal ini berperan penting dalam mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

Safety knowledge sangat penting dalam memahami perilaku keselamatan

kerja, karena pengetahuan yang di peroleh dalam pengetahuan keselamatan dapat

di terapkan di dalam lingkungan kerja. Safety knowledge dipengaruhi oleh

pengetahuan karyawan terhadap prosedur keselamatan kerja yang diberikan atau

diterapkan di dalam perusahaan. Dengan adanya safety knowledge tentu karyawan

lebih waspada terhadap kecelakaan kerja.

2.1.3.2 Komponen Safety Knowledge

Komponen dalam manajemen safety knowledge menurut Hallowell (2012)

harus terdiri dari knowledge acquisition, knowledge storage dan knowledge

transfer, yaitu :
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1. Knowledge Acquitions

Langkah pertama dalam proses safety knowledge management yang efektif

adalah dengan melakukan identifikasi dan akuisisi pengetahuan yang

relevan dari sumber yang berasal dari dalam dan luar organisasi yang

berkaitan dengan keselamatan (Alavi dan Leidner, 2001). Adanya strategi

ini sangat memungkinkan karyawan untuk dapat memperoleh pengetahuan

dari interaksi dengan perusahaan lain, rapat internal, konsultan, dan

banyak sumber-sumber lain.

2. Knowledge Storage

Langkah kedua dalam proses safety knowledge management adalah

penyimpanan pengetahuan dalam lokasi intuitif, beragam, dan mudah

diakses serta memungkinkan untuk terintegratif dengan fungsi organisasi

lainnya. Strategi knowledge storage sebagai sebuah sistem yang kompleks

akan berusaha untuk menciptakan sistem penyimpanan pengetahuan

formal, dari banyak dasar pengetahuan yang dapat disimpan dalam sebuah

rencana. Dalam menyimpan safety knowledge Azhar dan Ahmed (2006)

menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen mengenai keselamatan

yang mengurusi dan mengkonsolidasikan kerangka teknis untuk analisis

terdapat dalam sistem safety knowledge.

3. Knowledge Transfer

Langkah ketiga dan terakhir dalam proses safety knowledge management

adalah knowledge transfer, yang melibatkan secara aktif bertukar atau

menyajikan pengetahuan yang relevan dalam pengaturan kerja yang
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spesifik. Tujuan dari knowledge transfer harus untuk rute strategis

pengetahuan, dari lokasi yang disimpan oleh personil atas permintaan

(Alavi dan Leidner, 2001). Meskipun beberapa strategi telah terbukti

efektif, metode knowledge transfer dapat bervariasi tergantung pada lokasi

penyimpanan dan tujuan akhir.

2.1.4 Hubungan antara Safety Management Practices dan Safety Compliance

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi secara tradisional, metode yang

paling sering digunakan untuk mengelola keselamatan kerja kebanyakan telah

mengambil orientasi pada pendekatan sumber daya manusia (Barling &

Hutchinson, 2000). Kondisi ideal ini mengasumsikan bahwa pekerja termotivasi

untuk mengerahkan segala usahanya semata-mata untuk menyelesaikan dan

melaksanakan apa yang telah diatur oleh perusahaan sama halnya mengerjakan

dan menyelesaikan tugas yang dibebankan apabila iklim dan tools dalam

pelaksanaan sangat mendukung (Zacharatos et. al., 2005).

Sistem kerja kinerja tinggi pada suatu perusahaan atau organisasi

menganggap karyawan adalah sumber utama dalam pencapaian competitive

advantage yang bisa jadi menjadi ciri unik di organisasi yang bersangkutan.

Keadaan ini akan dapat dicapai apabila para karyawan memiliki motivasi yang

tinggi untuk berkomitmen untuk melakukannya (Pfeffer, 1998). Hal ini dicapai

dengan mendorong praktek-praktek seperti memberikan pelatihan berkualitas

tinggi, dan selalu membagikan berbagi informasi yang berkaitan dengan

keselamatan kerja. Komitmen yang tinggi dari karyawan ini akan memberikan

kepercayaan pada manajemen untuk menghasilkan peningkatan kinerja yang
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nyata (Walton, 1985 dalam Wheatley, 1997). Dalam kaitan ini apabila dikaitkan

antara konsisten pelaksanaan dengan prestasi kerja, maka sikap karyawan positif

akan cenderung memiliki komitmen terhadap organisasi, yang pada gilirannya

mempengaruhi prosedur dalam safety compliance (Parker et. al., 2001 dalam

Zacharatos et. al., 2005).

2.1.5 Hubungan antara Safety Management Practices dan Safety Knowledge

Safety management practice adalah kebijakan, strategi, prosedur dan

kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti oleh manajemen dari suatu organisasi

untuk keselamatan karyawan mereka. Safety management practice merupakan

elemen penting yang memungkinkan manajemen untuk bekerja secara efektif

dalam perihal keamanan yang ada dalam perusahaan dan dirancang untuk

memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada dalam organisasi

(Vinodkhumar & Basi, 2010).

Safety management practices tidak hanya memperbaiki kondisi kerja tetapi

juga berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku karyawan yang berkaitan

dengan keselamatan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan di tempat kerja.

Sikap dan perilaku karyawan tercermin dari kepatuhan mereka dalam melakukan

pekerjaan yang aman. Pelaksanaan safety management practice merupakan salah

satu elemen kunci dalam setiap organisasi untuk mencapai sukses dengan cara

melaksanakan program kesuksesan pencegahan kecelakaan sehingga diperlukan

pelatihan dalam keselamatan yang efektif. Hal ini diharapkan akan dapat

meningkatkan keterampilan, pengetahuan terkait perilaku atau sikap

(Vinodkhumar & Basi, 2010).
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2.1.6 Hubungan Safety Knowledge sebagai mediasi antara Safety

Management Practices dan Safety Compliance

Campbell et al. (1993) berpendapat bahwa terdapat tiga faktor penentu

kinerja individu dalam melaksanakan safety management practices yaitu

pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Oleh karena itu, safety performance,

harus ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

pembentukan karakter dalam berperilaku dengan motivasi yang tinggi.

Safety management practices yang berhubungan dengan penciptaan iklim

kerja yang kondusif diperkirakan mempengaruhi motivasi dan kemudian pada

akhirnya menjadikan kepatuhan menjadi tinggi. Didukung oleh SP Brown dan

Leigh (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa motivasi dapat memediasi

hubungan antara iklim organisasi dan kinerja tugas, sehingga pengetahuan juga

berperan dalam hal tersebut. Iklim organisasi juga dapat mempengaruhi

pengetahuan dengan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan seperti pelatihan

(Morrison et. al., 1997). Temuan ini menunjukkan bahwa safety climate yang

diklasifikasikan sebagai faktor pendukung safety compliance dapat dimediasi oleh

faktor-faktor penentu kinerja keselamatan, seperti safety motivation dan safety

knowledge (Griffin dan Neal, 2000).

Sesuai dengan yang dilakukan oleh Griffin dan Neal (2000), Vinodkumar

dan Bhasi (2010) juga mengatakan bahwa safety knowledge berpengaruh

signifikan memediasi hubungan antara sebagian dari dimensi safety management

practices dengan safety compliance.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh

Vinodkumar dan Bhasi (2010) dengan judul “Safety management practices and

safety behaviour : Assessing the mediating role of safety knowledge and

motivation”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara safety

management practices terhadap safety compliance dan safety participation dengan

mediasi safety knowledege dan safety motivation.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa safety management practices

berpengaruh signifikan terhadap safety knowledge dan safety knowledge

berpengaruh signifikan terhadap safety compliance. Sedangkan dari enam dimensi

safety management practices yaitu management commitment, safety training,

workers involvement in safety, safety communication and feedback, safety rules

and procedures, dan safety promotion policies. Hanya tiga dimensi yaitu safety

training, safety communication and feedback dan safety rules and procedures

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap safety compliance dengan dimediasi

oleh safety knowledge.

Persamaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vinodkumar dan

Bhasi (2010) dengan penelitian ini adalah menggunakan safety management

practices sebagai variabel bebas. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini hanya

menggunakan safety compliance sebagai variabel terikat dan safety knowledge

sebagai variabel mediasi.
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2.3. Hipotesis Penelitian

Dalam penyusunan suatu penelitian diperlukan adanya hipotesis yang

berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori, sehingga dapat diambil

hipotesis sebagai berikut:

H1 : safety management practices berpengaruh signifikan terhadap safety

compliance.

H2 : safety management practices berpengaruh signifikan terhadap safety

compliance dengan dimediasi safety knowledge.

2.4. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hipotesis sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat

dikemukakan suatu gambar kerangka berfikir mengenai pengaruh safety

management practices terhadap safety compliance dengan dimediasi safety

knowledge pada karyawan produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo, yang dapat

dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Sumber : Vinodkumar dan Bhasi (2010)

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Safety Management

Practices

(X)

Safety

Compliance

(Y)

Safety

Knowledge

(Z)

H1

H2
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Dari gambar kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa terdiri dari

tiga variabel yaitu, variabel safety management practices (X) sebagai variabel

bebas, safety compliance (Y) sebagai variabel terikat dan safety knowledge (Z)

sebagai variabel mediasi.
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