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ABSTRAK 

Ferdy Yurendra. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Keselamatan 

Kerja Serta Pengaruhnya terhadap Perilaku Kerja di Baraya Travel Bandung, di 

bawah arahan Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, MS dan H. Rohmat Sarman, SE., MSi 

selaku Pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar 

operasional prosedur dan keselamatan kerja terhadap perilaku kerja baik secara 

parsial maupun simultan pada Baraya Travel Bandung. Metode yang digunakan 

adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 45 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan menyebarkan kuesioner. 

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, korelasi 

berganda dan koefisien determinasi untuk menjelaskan mengenai hubungan dan 

pengaruh antar variabel independen dan dependen. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa standar operasional prosedur, keselamatan kerja dan perilaku kerja pada 

Baraya Travel Bandung dapat dikatakan cukup baik. Standar operasional prosedur 

dan keselamatan kerja memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku kerja yaitu 

sebesar 68,5 %. Pengaruh variabel yang sangat kuat adalah keselamatan kerja dengan 

koefisien sebesar 51,0%. Sedangkan standar operasional prosedur sebesar 17,5%, dan 

sisanya adalah variabel lain yang tidak diteliti. 

Kata kunci : Standar Operasional Prosedur, Keselamatan Kerja, dan Perilaku Kerja 
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ABSTRACT 
 

Ferdy Yurendra. Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) and 

Work Safety and Their Effects on Work Behavior at Baraya Travel Bandung, under 

the direction of Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, MS and H. Rohmat Sarman, SE., MSi 

as Advisors. 

This study aims to determine the effect of the application of operational 

standard procedures and work safety on work behavior both partially and 

simultaneously on Baraya Travel Bandung. The method used is descriptive and 

verification research method with the number of samples in this study were 45 

respondents. Data collection techniques used were observation, interviews and 

distributing questionnaires. 

Data analysis methods used are multiple linear regression, multiple 

correlation and coefficient of determination to explain the relationship and influence 

between independent and dependent variables. The results showed that the standard 

operating procedures, work safety and work behavior in Baraya Travel Bandung can 

be said to be quite good. Standard operational procedures and work safety provide a 

strong influence on work behavior that is equal to 68.5%. The influence of a very 

strong variable is work safety with a coefficient of 51.0%. While the standard 

operating procedure is 17.5%, and the rest are other variables not examined. 

Keywords : Standard Operating Procedures, Work Safety, and Work Behavior 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan di bidang transportasi saat ini memberikan dampak positif 

guna memajukan perekonomian suatu negara, karena dapat membantu dan 

mempermudah pendistribusian orang dan barang ke suatu tempat tujuan. 

Pentingnya transportasi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan 

jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari suatu daerah ke daerah 

lainnya. Dengan meningkatnya perkembangan dan kebutuhan alat transportasi 

yang cepat dan handal juga diikuti dengan meningkatnya resiko kecelakaan di 

jalan raya.  

Kota Bandung adalah salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki 

lokasi strategis dari segi pariwisata maupun perekonomian. Selain itu jarak 

tempuh yang cukup dekat dengan Jakarta menjadikan banyaknya masyarakat yang 

melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta setiap harinya untuk berwisata 

ataupun untuk bekerja. Tujuan masyarakat Bandung umumnya beragam, pada hari 

senin sampai jumat biasanya warga Bandung mengunjungi kota Jakarta untuk 

bekerja dan keperluan keluarga, sedangkan pada akhir pekan, kebanyakan mereka 

datang ke kota Jakarta untuk liburan. Maupun sebaliknya banyak juga warga 

Jakarta yang liburan ke kota bandung setiap akhir pekannya.  
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Berdasarkan data dari WHO (World Health Organization) pada tahun 

2015, menyatakan bahwa di seluruh dunia jumlah total kematian akibat faktor lalu 

lintas jalan mencapai angka 1,25 juta per tahun. Berdasarkan data kecelakaan dari 

Mabes Polri tahun 2015 jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98.970 

kecelakaan dengan korban meninggal mencapai 26.495 orang, 23.937 orang 

mengalami luka berat dan 110.714 orang mengalami luka ringan dan kerugian 

material mencapai Rp. 250 miliar rupiah.  

Data hasil inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

kota Bandung di bidang Angkutan Umum pada Bulan November sampai 

Desember 2015, sebanyak 192 kendaraan atau  21% kendaraan yang boleh 

berangkat dan sebanyak 706 kendaraan atau 79% kendaraan yang tidak boleh 

berangkat, hasil tersebut menunjukkan masih minimnya kendaraan yang 

memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Berdasarkan UU No. 22 tahun 

2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam pasal 204 bahwa setiap 

perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan 

memyempurnakan sistem perusahaan keselamatan. 

Data dari Kominte Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kota 

Bandung tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, KNKT telah melaksanakan 

investigasi dan penelitian kecelakaan lalu lintas jalan yang  memenuhi ketentuan 

dan batasan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Investigasi 

Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Komite Nasional KNKT. Dalam 

kurun waktu 10 tahun (2007-2016) KNKT telah melaksanakan investigasi dan 

penelitian sebanyak 64 kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang  terdiri dari 42 
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kasus tabrakan, 19 kasus terguling, dan 3 kasus terbakar. Dari hasil investigasi 

dan penelitian dari 64 kasus tersebut mengakibatkan korban meninggal berjumlah 

698 orang dan luka-luka 1171 orang. Data kecelakaan lalu lintas jalan yang 

diinvestigasi KNKT dari tahun 2007 sampai 2016. 

Kecelakaan yang terjadi di jalan baik itu arteri maupun jalan tol 

disebabkan oleh banyak hal. Namun data Kepolisian Republik Indonesia tahun 

2014 mencatat faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan. Direktur 

Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani 

mengatakan, aspek manusia menjadi faktor utama maraknya kecelakaan di jalan. 

Sebagai gambaran, kecelakaan yang disebabakan oleh faktor manusia berkisar 80-

90 persen, ini secara nasional. Aspek kendaraan seperti ban pecah, rem blong 

maupun segala bentuk permasalahan sistem kendaraan menyumbang 5-10 persen. 

Selanjutnya ada aspek infrastruktur dan lingkungan yang kontribusinya 10-20 

persen. 

Lebih rinci, Yani melanjutkan bahwa aspek manusia akibat tidak tertib lalu 

lintas paling cukup dominan memberi kontribusi, yakni 45 persen. Selanjutnya 

yang kedua disebabkan oleh kelengahan pengemudi di jalan. Lalu ada faktor lelah 

2 persen, ngantuk 2 persen kemudian tidak tertib misalnya harusnya tidak 

menyalib tapi dipaksakan itu 45 persen, pengaruh obat 0 persen, alkohol 1 persen, 

ternyata ada yang minum saat kecelakan, melebihi atau di bawah batas kecepatan 

14 persen. Ini semua terjadi pada tahun 2014. 

Menurut Polrestabes Bandung (2017) ada empat faktor penyebab 

kecelakaan lalu lintas dijalan raya yaitu antara lain; yang pertama faktor manusia 
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menyumbang angka paling besar terhadap penyebab kecelakaan. Kurang sadarnya 

manusia terhadap pemenuhan standar keselamatan seperti tidak meperhatikan 

kelengkapan kendaraan, menggunakan handphone saat berkendara, membawa 

beban melebihi kapasitas dan juga tidak menggunakan sabuk pengaman. Kedua 

faktor kendaraan yang tidak dikontrol sebelum berkendara dan tidak pernah di 

servis. Ketiga faktor sarana dan prasarana seperti jalanan yang jelek, terdapat jalan 

berlubang dan minimnya rambu-rambu lalu lintas. Kempat cuaca, musim hujan 

bisa menyebabkan jalan menjadi licin dan bisa menyebabkan kecelakaan.  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan beberapa 

faktor dominan yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan 

Angkutan Lebaran (Angleb) tahun 2017 kemarin. Data yang dihimpun di posko 

nasional Angleb menyebutkan, faktor manusia menyumbang 61 persen penyebab 

kecelakaan di jalan raya. Sisanya sebanyak 30 persen faktor prasarana dan 

lingkungan serta 9 persen karena faktor kendaraan. 61 persen ini angka yang luar 

biasa, sebabnya karena lalai, mengantuk atau tidak mahir menggunakan 

kendaraan. Kita harus mampu mengedukasi manusia agar dia lebih meningkatkan 

disiplin untuk tidak terjadi kecelakaan. 

Berdasarkan data dari Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Indonesia 

tahun 2017 penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya ialah; (1) 

Pengendara/pengemudi mengantuk, dari hasil analisis statistik, manusia atau 

pengemudi punya andil besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya. 

Penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan 

mengemudi yang buruk, serta pengaruh alkohol. (2) Faktor kendaraan itu sendiri, 
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seperti sistem pengereman, kondisi ban, atau sistem pengemudi yang tidak 

berfungsi. (3) Faktor jalan seperti desain geometrik jalan dan layout yang tidak 

sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat dan pencahayaan 

jalan yang kurang. (4) Faktor lingkungan seperti faktor cuaca, kondisi alam pada 

saat banjir, gempa bumi dan lainnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Dadang 

Priyatna (2012) kepada 10 sopir yang antara lain terdiri dari sopir angkot, sopir 

bus antar kota dan bus Trans Metro Bandung diketahui bahwa memang banyak 

para sopir yang berlaku agresif dan ugal-ugalan. Namun tidak sedikit pula yang 

masih berlaku sopan di jalan raya dan kepada para penumpang. Mereka sendiri 

mengakui ada kalanya mereka berlaku agresif dan ugal-ugalan di jalan raya, ada 

kalanya pula mereka berlaku sopan. 

Kemudian, mereka mengatakan bahwa mereka dapat berlaku ugal-ugalan 

di jalan raya karena mengejar target setoran sementara target mereka tersebut 

belum tercapai, kemacetan lalu lintas yang membuat mereka menjadi tegang 

memikirkan target setoran dan berselisih paham dengan sopir lainnya yang juga 

ingin mengejar setoran atau sopir mobil pribadi sehingga membuatnya 

menumpahkan kekesalannya dengan membunyikan klakson berulang kali dan 

juga menyalip kendaraan yang berada didepannya dengan ugal-ugalan, dan 

membela diri dari penumpang yang menjengkelkan.  

Hal lain yang menyebabkan mereka menjadi agresif dan ugal-ugalan 

adalah ketika tidak diberikan jalan untuk mendahului kendaraan yang berada di 

depannya, tidak sabar, stress dan juga faktor kebiasaan yang biasa ugal-ugalan. 
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Mereka dapat berlaku sopan jika penumpangnya berlaku sopan juga atau 

penumpang mereka sudah berusia lanjut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri 26 dan 29 Tahun 2015 (Komitmen 

perusahaan terhadap pemenuhan standar keselamatan). Terkait dengan standar 

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Perusahaan telah 

melakukan penyeleksian karyawan khususnya pengemudi bus sejak tes awal 

masuk melalui serangkaian kegiatan wawancara dan tes yang harus dijalani oleh 

calon pengemudi. Pendidikan dan pelatihan merupakan program wajib yang 

diberlakukan bagi setiap pengemudi bus mulai sejak awal penerimaan calon 

karyawan hingga menjadi karyawan.  

Rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang di laksanakan 

perusahaan diantaranya:  memberikan sosialisasi berupa training kepada 

pengemudi berupa pengarahan secara langsung penerapan standar keselamatan 

pada pengemudi, sosilasiasi visi & misi perusahaan, kebijakan keselamatan 

perusahaan, peraturan perusahaan, mengenali rute pelayanan, pelatihan 

penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak P3K dan alat keselamatan 

di dalam bus.  

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan perusahaan untuk 

menjamin bahwa semua pengemudi mengerti etika dalam berlalu lintas yang baik 

dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, pengarahan, dan pembekalan secara 

rutin baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal seperti dinas 

perhubungan, kepolisian dan dari karorseri atau perusahaan pemilik mesin bus itu 

sendiri, dan mengadakan safety driving. Kegiatan tersebut rutin dilakukan 
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minimal tiga (3) bulan sekali yang didampingi oleh pihak manajemen untuk 

menjamin kompetensi seluruh pengemudi bus. 

Kesehatan fisik dan mental pengemudi juga merupakan hal yang penting 

terkait dengan keselamatan, beberapa upaya yang sudah dilakukan perusahaan 

terkait dengan standar kesehatan fisik dan mental pengemudi diantaranya: 

perusahaan menyediakan klinik di kantor pusat dan dokter perusahaan untuk 

menjamin pengemudi agar tetap sehat dan fit, melakukan pemerikasaan kesehatan 

pengemudi secara berkala. Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan 

pengemudi melakukan pemeriksaan tekanan darah (tensi) sebelum 

pemberangkatan armada. 

 Sebelum pengemudi berangkat pihak kepala koordinator pengemudi bus 

melakukan komunikasi kepada para pengemudi untuk mengetahui kondisi fisik 

dan mental setiap pengemudi, hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa 

para pengemudi yang akan berangkat tidak mengalami gangguan kesehatan fisik 

maupun mental agar dapat terwujud pelayanan yang prima dan keselamatan di 

jalan. 

Baraya travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

transportasi yang saat ini melayani rute perjalanan Jakarta-Bandung. Baraya travel 

didirikan pada Oktober 2005. Berawal dari kebutuhan masyarakat akan 

transportasi yang murah. Seiring dengan waktu yang berjalan animo masyarakat 

untuk menggunakan jasa transportasi baraya travel semakin besar karena harga 

tiket yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat pada umumnya, bahkan 

lebih murah dibandingkan perusahaan lain. Kemudian berkembang dan mulai 
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mendirikan loket-loket baru agar dapat menjangkau masyarakat dengan mudah. 

Hingga saat ini Baraya Travel memiliki kurang lebih 120 armada, 30 outlet 

penjualan, dan melayani rute Jakarta-Bandung atau sebaliknya. Pihak manajemen 

terus berusaha meningkatkan pelayanan untuk dapat memuaskan konsumen. 

Pekerjaan sebagai driver yang mempunyai resiko cukup tinggi sehingga 

dibuatlah Standar Operasional Prosedur di Baraya Travel yaitu: (1) Wajib mengisi 

absen yang telah disediakan ketika dilokasi kerja yang telah ditentukan, (2) 

Memeriksa manifest dan ditandatangani oleh divisi driver Baraya Travel dilokasi, 

(3) Wajib datang 15 menit sebelum waktu keberangkatan, (4) 

Melaporkan/koordinasi mengenai kendaraan, (5) Menjaga kerapihan diri dan 

attiude, (6) Menjaga kebersihan kendaraan operasional, (7) Merawat kendaraan 

operasional, (8) Memakai seragam yang telah disediakan, (9) Menguasai 

mobi/kendaraan manual dan matic, (10) Mengetahui area Jakarta-Bandung dan 

sekitarnya, (11) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam berkendara dilokasi, 

(12) Menggunakan nama tag yang telah dibuat saat backup, (13) Bila 

cuti/ijin/sakit konfiramasi terlebih dahulu kedivisi driver Baraya Travel.   

Penerapan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan di Baraya Travel. 

(1) Sopir wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh divisi driver, (2) Sopir 

wajib merawat dan menjaga serta bertanggung jawab atas mobil yang 

dikendarainya tiap hari: (Pemeriksaan rutin kendaraan bermotor/mobil sebelum 

bertugas, periksa perlengkapan pendukung operasional kendaraan, kebersihan 

serta kenyamanan kendaraan, keamanan kendaraan dalam berkendara dijalan, 

melaporkan kepada pihak yang berkompeten mengenai kondisi kendaraan), (3) 
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Tidak diperkenankan merokok didalam kendaraan maupun dilingkungan kerja, (4) 

Sopir wajib memakai seragam serta tanda pengenal secara bersih dan rapi, (5) 

Bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan, (6) Melakukan tugas-tugas lain 

yang ditentukan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pokok. 

Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung saat ini tercatat 42 (empat 

puluh dua) perusahaan travel dengan jumlah armada sebesar 1.048 unit yang 18 

diantaranya melayani rute Bandung-Jakarta. Dari ke-18 perusahaan tersebut, 9 

diantaranya merupakan operator travel terbesar yang memiliki permintaan 

pelayanan jasa travel sangat tinggi yaitu, X-Trans, Lintas Shuttle, Citytrans, 

Baraya, Transline, Star Shuttle, Day Trans, dan Bimo Trans.  

Disamping kesembilan operator travel tersebut masih terdapat beberapa 

travel lain  yang melayani konsumen tertentu sehingga tingkat permintaan 

pelayanan jasanya tidak terlalu signifikan. Melihat sangat ketatnya persaingan 

bisnis travel, para pebisnis travel harus dapat menyediakan berbagai fasilitas dan 

pelayanan yang dapat menarik niat beli ulang pemakai jasa travel. 

Berikut adalah daftar layanan travel Jakarta-Bandung pada tahun 2018. 

Tabel 1.1 

Layanan Travel Jakarta-Bandung Pada Tahun 2018 

Travel Layanan 

 

Lintas Shuttle 

 Harga Travel Rp 120.000,00 

 Memiliki 6 pool di Bandung, 7 pool di Jakarta  

 

Xtrans 

 Harga Travel Rp 95.000,00 

 Memiliki 11 pool di Jakarta, 8 pool di Bandung   

  Harga Travel Rp 135.000,00 
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Travel Layanan 

Cititrans  Memiliki 7 pool di Jakarta, 3 pool di Bandung 

 

Baraya Travel 

 Harga Travel Rp 85.000,00  

 Memiliki 22 pool di Jakarta, 8 pool di Bandung  

 

Day Trans 

 Harga Travel Rp 95.000,00 

 Memiliki 17 pool di Jakarta, 3 pool di Bandung 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 

Baraya Travel memiliki harga yang paling murah dari travel lainnya dan 

juga memiliki armada yang paling sedikit yaitu berjumlah 120 armada, tetapi 

Baraya Travel memiliki jumlah pool yang paling banyak. Karena faktor tersebut 

maka kualitas pelayanan yang diberikan Baraya Travel kurang memenuhi 

ekspektasi pelanggan. 

Tabel 1.2 

Positioning Travel Bandung-Jakarta Berdasarkan Persepsi Pelanggan  

 

No 

 

Atribut Pemilihan 

 

Persepsi Pelanggan 

 Cipagan

ti 

X-

Trans 

City-

Trans 

Day-

Trans 

Baraya 

1 Tarif 4 2 5 3 1 

2 Kualitas pelayanan 1 4 2 3 5 

3 Lokasi pool 3 2 4 5 1 

4 Lokasi tujuan 2 1 4 5 3 

5 Ketepatan waktu 2 1 3 4 5 

6 Kenyamanan 2 4 1 3 5 

7 Variasi jadwal 

keberangkatan  

2 1 4 3 5 

 

8 Fasilitas online 1 3 4 2 5 

Sumber : Boy Sahputra (2016) 
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Hasil penelitian kepada 100 pelanggan. Cipaganti adalah pesaing utama 

dari Xtrans,  Xtrans adalah pesaing utama dari Cititrans, dan Cititrans adalah 

pesaing utama dari Daytrans, dan Daytrans adalah pesaing utama dari Baraya. Hal 

ini membuktikan bahwa Baraya Travel berada pada posisi paling rendah 

berdasarkan persepsi pelanggan di kota Bandung. Itu dibuktikan dengan kualitas 

pelayanan, ketepatan waktu, kenyamanan, Variasi jadwal keberangkatan dan 

fasilitas online yang memliki persepsi paling rendah bagi pelanggan. 

Baraya Travel salah satu perusahaan transportasi yang ada di Bandung 

yang harus terus bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis agar konsumen 

tidak beralih ke travel lainnya, maka Baraya Travel harus meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan agar konsumen merasa puas, loyal dan kembali 

menggunakan jasa Baraya Travel. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dwika S. O. (2017), yang berjudul “Evaluasi Penerapan Standard 

Operatiung Procedure (SOP) Driver” dalam penelitian tersebut menyatakan 

bahwa faktor penyebab sebagian pengemudi melanggar SOP yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yang pertama adalah dikarenakan pendapatan kurang 

dan tidak ada kompensasi dari perusahaan, yang kedua yaitu kurang teliti dalam 

melakukan pengecekan kondisi fisik kendaraan, yang ketiga yaitu pengemudi 

akan memacu lebih cepat kendaraannya apabila jalanan sepi dan menerobos 

rambu-rambu lalu lintas ketika malam hari atau ketika tidak ada polisi, dan yang 

keempat yaitu sikap seseorang dapat berubah–ubah dikarenakan kelelahan dan 

lain-lain sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap penumpang. Adapun 
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perbedaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada 

lokasi penelitian, peneliti meneliti di Day Trans Shuttle and Corier Jogja 

sedangkan penulis meneliti di Baraya Travel Bandung, kemudian terdapat 

perbedaan dalam variabel penelitian yang penulis tidak menggunakan evaluasi. 

Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2017 sedangkan penulis 

melakukan penelitian pada tahun 2019. 

Penelitian yang dialakukan oleh Subi Amri (2018) yang berjudul 

“Evaluasi Penerapan Standar Operating Procedure (SOP)” dari penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa pengemudi bus Trans Jogja masih ada beberapa 

diantara mereka yang melakukan pelanggaran terhadap SOP yang sudah 

ditetapkan oleh manajemen yang terdiri dari mengendarai kendaraan dengan 

kecepatan melebihi 60 km/jam, kelelahan saat mengemudi dan juga kebiasaan 

berkendara dengan ugal-ugalan. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di 

Trans Jogja Yogyakarta sedangkan penulis meneliti di Baraya Travel Bandung, 

kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian yang penulis tidak 

menggunakan evaluasi. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2018 

sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2019. 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan standar Keselamatan 

Kerja antara lain penelitian yang dilakukan Rehani Fitria (2017) yang berjudul 

“Komitmen Perusahaan Bus AKAP dan Pariwisata terhadap Penerapan Standar 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa di PT Rosalia Indah Transport  sebagai perusahaan yang telah 
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menerapkan sistem manajemen keselamatan merasakan manfaatnya bagi 

manajemen dan operasional perusahaan, pelanggan dan pemerintah sebagai mitra 

kerjanya. Internalisasi sistem manajemen keselamatan terus diupayakan 

perusahaan guna meningkatkan mutu pelayanan bagi pelanggan maupun 

manajemen perusahaan itu sendiri. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di PT 

Rosalia Idah Transport sedangkan penulis meneliti di Baraya Travel Bandung, 

kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian yang penulis tidak 

menggunakan komitmen perusahaan. Selain itu peneliti melakukan penelitian 

pada tahun 2017 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2019. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alfani Rohman Noviandi, dkk 

(2017) yang berjudul ”Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mengemudi tidak 

Aman” dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian besar sopir bus trayek 

Jember-Kencong-Lumajang bekerja lebih dari 8 jam, memiliki masa kerja di atas 

3 tahun, memiliki lama istirahat kurang dari 15 menit, memerlukan waktu lebih 

dari 2 jam untuk menempuh satu kali keberangkatan dan bekerja pada shift 

malam, memiliki dukungan keluarga dengan kategori sedang, memiliki kendaraan 

dengan kondisi kurang baik, sebagian besar responden memiliki perilaku 

mengemudi tidak aman dalam kategori sedang. Ini menandakan bahwa masih 

banyak perilaku tidak aman yang dilakukan oleh sopir bus. Adapun perbedaan 

penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi 

penelitian, peneliti meneliti di Bus Trayek Jember-Kencong-Lumajang sedangkan 

penulis meneliti di Baraya Travel Bandung, kemudian terdapat perbedaan dalam 
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variabel penelitian yang penulis tidak menggunakan faktor yang mempengaruhi. 

Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2017 sedangkan penulis 

melakukan penelitian pada tahun 2019.  

Penelitian yang dilakukan oleh Friendika Rinanda dan Indriati Paskarini 

(2014) yang berjudul “Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Selamat” dari 

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa umur memiliki hubungan yang 

rendah terhadap perilaku selamat pengemudi. Tingkat pendidikan memiliki 

hubungan yang rendah terhadap perilaku selamat pengemudi. Masa kerja 

memiliki hubungan yang cukup terhadap perilaku selamat pengemudi. 

Pengetahuan memiliki hubungan yang cukup terhadap perilaku selamat 

pengemudi dan sikap memiliki hubungan yang rendah terhadap perilaku selamat 

pengemudi bagian pengangkut bahan kimia berbahaya. Adapun perbedaan penulis 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, 

peneliti meneliti di PT Aneka Gas Industri, Sidoarjo sedangkan penulis meneliti di 

Baraya Travel Bandung, kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian 

yang penulis tidak menggunakan faktor yang mempengaruhi. Selain itu peneliti 

melakukan penelitian pada tahun 2014 sedangkan penulis melakukan penelitian 

pada tahun 2019. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Ria Andani dan  Widodo Hariyono (2017) 

yang berjudul “Penerapan Standar Operasional Prosedur Perilaku Selamat dan 

Kecelakaan Kerja” dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat 

kecelakaan kerja merupakan catatan penting mengenai kecelakaan kerja karyawan 

selama bekerja. Survei yang didapatkan dilapangan bahwa masih banyak pekerja 
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yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan menganggap bahwa dengan 

mematuhi peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan untuk terjadi 

kecelakaan kerja. Pekerja pada bagian sopir mengetahui adanya standar 

operasional prosedur yang sudah ditetapkan, tetapi dalam penerapannya masih 

sangatlah kurang, hal ini disebabkan karena perilaku pekerja kurang sadar akan 

pentingnya menerapkan standar operasional prosedur dan keselamatan kerja 

dalam bekerja, kurangnya pengetahuan pekerja akan bahaya yang dapat muncul 

bila bekerja tidak sesuai dengan SOP dan tidak melaksanakan keselamatan kerja, 

kemudian masih kurangnya pengawasan dari pimpinan dan instansi terkait, serta 

belum adanya sanksi terhadap pekerja yang tidak menerapkan standar operasional 

prosedur pada saat bekerja. Pekerja merasa SOP dapat membebani pekerjaan. 

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak 

pada lokasi penelitian, peneliti meneliti pada Bus Trans Jogja, Yogyakarta 

sedangkan penulis meneliti di Baraya Travel Bandung, kemudian peneliti 

melakukan penelitian pada tahun 2017 sedangkan penulis melakukan penelitian 

pada tahun 2019. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENERAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN KESELAMATAN KERJA 

SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU KERJA DI BARAYA 

TRAVEL BANDUNG” 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian  

Identifikasi dan rumusan masalah adalah proses terpenting dalam sebuah 

penelitian yang bertujuan agar peneliti maupun pembaca mendapatkan sejumlah 

masalah yang berhubungan dengan judul penelitian, sedangkan rumusan 

penelitian adalah pertanyaan penelitian yang mengarahkan kepada apa yang 

sebenarnya ingin dikaji atau dicari tahu. Berdasarkan uraian di atas maka dalam 

penelitian ini penulis mengidentifikasikan dan merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian  

Dari latar belakang yang telah ditulis kami melakukan identifikasi masalah 

yang terjadi di Baraya Travel Bandung yang kemudian akan dijadikan bahan 

penelitian: 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan. 

3. Perilaku kerja sopir Baraya Travel saat mengemudi di jalan raya.   

4. Penerapan standar operasional prosedur dan keselamatan kerja terhadap 

perilaku kerja. 

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka standar operasional 

prosedur yang diterapkan sangat membantu sopir dalam menjalankan pekerjaanya, 

namun masih ada perilaku sopir yang tidak patuh terhadap penerapan standar 

operasional tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam 

berkendara. Maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Penerapan Standar Operasional (SOP) pada Baraya Travel 

Bandung. 

2. Bagaimana Keselamatan Kerja pada Baraya Travel Bandung. 

3. Bagaimana Perilaku Kerja di Baraya Travel Bandung. 

4. Bagaimana Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan 

Kerja serta pengaruhnya terhadap Perilaku Kerja di Baraya Travel 

Bandung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar operasional prosedur 

terhadap perilaku kerja dan bagaimana pengaruh penerapan keselamatan 

kerja terhadap perilaku kerja di Baraya Travel Bandung. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui bagaimana penerapan standar operasional prosedur 

terhadap perilaku kerja di Baraya Travel Bandung. 

b. Mengetahui bagaimana penerapan keselamatan kerja terhadap perilaku 

kerja di Baraya Travel Bandung. 

c. Mengetahui bagaimana penerapan standar operasional prosedur dan 

keselamatan kerja  terhadap perilaku kerja di Baraya Travel Bandung. 

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan 

dengan tujuan penelitian di atas. Penulis juga berharap dengan melakukan 
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penelitian ini akan memperoleh hasil yang dapat berguna secara akademis 

maupun praktis untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadikan sebagai acuan 

untuk penelitian berikutnya. 

1.4.1 Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi dan khasanah keilmuan 

dalam penelitian di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya kajian 

tentang standar operasional prosedur, keselamatan kerja, dan perilaku kerja.  

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanan penelitian ini adalah diharapkan 

dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun praktis. Guna 

teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen dan konsep mengenai Penerapan Standar 

Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja serta pengaruhnya terhadap Perilaku 

Kerja. Kepentingan praktis hasil penelitian ini bisa dipandang berguna:   

1. Bagi Baraya Travel Bandung dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk evaluasi terhadap kebijakan perusahaan yang selama ini diterapkan.    

2. Bagi para peneliti sebagai sarana untuk melatih berpikir berdasarkan pada 

ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup manajemen 

sumber daya manusia dan menerapkannya pada objek yang diteliti.  

3. Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan pemahaman 

mengenai manajemen sumber daya manusia dan tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

& HIPOTES 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada kajian pustaka ini, penulis akan mengemukakan teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah hal-hal mengenai penerapan standar operasional prosedur, 

keselamatan kerja dan perilaku kerja. Dimulai dari pengertian secara umum 

sampai pada pengertian yang fokus terhadap teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.  

2.1.1 Pengertian Manajemen  

  Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi 

fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian 

manajemen, yaitu:  

R. Supomo dan Eti Nurhayati (2018:1) menyebutkan bahwa manajemen 

merupakan alat atau wadah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan, dengan manajemen yang baik, tujuan organisasi dapat terwujud 

dengan mudah. Sebuah organisasi yang berkembang membutuhkan manajemen.  

Pendapat lain disampaikan M. Manullang (2018:2) manajemen yaitu; seni dan 

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan
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sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih 

dahulu. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh John Kotter (2014:8) yaitu: 

 

“Management is a set of processes that can keep a complicated system of people 

and technology running smoothly. The most important aspects of management 

include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling and problem 

solving”. 

 

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen. 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal 

abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen yaitu merancang, 

mengorganisir, memerintah, mengordinasi dan mengendalikan. 

 

Kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat menurut Subekti dan 

Mohammad (2015:9), yaitu: 

1. Perencanaan (Planning), ini adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan 

dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk 

menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk 

memenuhi tujuan tersebut. Manajer mengevaluasi berbagai rencana 

alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah   
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rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi  

manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat 

berjalan.  

2. Pengorganisasian (Organizing), ini adalah usaha yang dilakukan dengan 

tujuan membagi suatu kegiatan besar untuk menjadi kegiatan-kegiatan 

yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam 

melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. 

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa 

yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan dan bagaimana 

tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas 

tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.  

 

3. Pengarahan (Directing), ini adalah suatu tindakan untuk mengusahaka 

agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai 

dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, ini 

berarti menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya 

atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki secara efektif.  

4. Pengevaluasian (Evaluating), ini adalah proses pengawasan dan 

pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya 

perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang 

manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional 
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perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi 

semakin besar. Hakekatnya fungsi utama dalam manajemen merupakan 

proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dan setiap proses yang 

akan dilakukan dirancang dalam proses perencanaan yang akan dilakukan 

dirumuskan terlebih dahulu. 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari 

manajemen umum. Dalam manajemen sumber daya manusia, manusia adalah aset 

(kekayaan) utama, sehingga harus dipelihara dengan baik. Faktor yang menjadi 

perhatian dalam sumber daya manusia adalah manusia itu sendiri. 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia   

Sumber daya manusia mengandung pengertian yang erat kaitannya dengan 

pengelolaan manajemen dalam perusahaan. Manusia salah satu faktor produksi 

yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan, karena manusia 

sebagai penggerak aktivitas perusahaan, maka manajemen sumber daya 

menitikberatkan perhatiannya kepada masalah-masalah kepegawaian. Berikut ini 

beberapa pendapat pengertian manajemen sumber daya manusia. 

Menurut A.F Stoner yang dikutip oleh Sondang P Siagian. (2015:6): 

Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan  yang 

bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang- orang 

yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat 

organisasi memerlukannya. Adapun Mangkunegara (2015:2) berpendapat: Suatu 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 
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pemeliharaan, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut T. Hani Handoko dalam I Gusti Ketut Purnaya (2016:2) 

menyebutkan yaitu: Sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan sumber daya manusia agar 

tercapai berbagai tujuan individu dan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam proses penarikan, 

seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, 

hingga pemutusan hubungan kerja agar dapat memperoleh, mengembangkan, 

memelihara dan mengembalikannya kepada masyarakat secara utuh agar tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

2.1.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia    

Memahami fungsi manajemen akan memudahkan pula untuk memahami 

fungsi manajemen sumber daya manusia, yang selanjutnya akan memudahkan 

dalam mengidentifikasi tujuan manajemen sumber daya manusia. Berikut ini 

fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Hasibuan dalam R. Supomo 

dan Eti Nurhayati (2018:17), yaitu:  

1. Perencanaan (Planning)  

Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian yang meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 
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kedisiplinan, dan pemberhentian pekerja yang bekerja disuatu 

organisasi/perusahaan. 

 

2. Pengorganisasian (Organization)  

Kegiatan untuk mengorganisasikan karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi, 

dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan.   

3. Pengarahan (Directing)  

Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan 

efektif secara efisien dalam membantu tercapainya tujuan sebuah 

organisasi atau perusahaan. 

 

4. Pengendalian (Controlling) 

Suatu kegiatan untuk mengendalikan karyawan agar menaati peraturan 

peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila 

terdapat penyimpangan maka diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana.  

 

5. Pengadaan (Procurrement)  

Proses pemberian informasi adanya pengadaan pekerja, penarikan, 

seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan 

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang 

baik akan membantu terwujudnya tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi atau perusahaan. 
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6. Pengembangan (Development)  

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan 

pendidikan, dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan sehingga mereka mampu 

melakukan pekerja sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan 

kemapuannya. 

7. Kompensasi (Compensation)  

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung 

berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. 

Adil artinya sesuai dengan prestasi kerjanya, sedangkan layak dapat 

diartikan memenuhi kebutuhan primernya.   

8. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi 

dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, sedangkan 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaanya untuk 

mensejahterakan diri dan keluarganya.  

9. Pemeliharaan (Maintenance)  

Pemeliharaan adalah untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama 

sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan. 
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10. Kedisiplinan (Dicipline)  

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang 

baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah 

keinginan dan kesadaaran untuk mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial.  

11. Pemberhentian (Separation)  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

persahaan. Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh keinginan 

karyawan ataupun dari perusahaan. Pemberhentian perusahaan, kontrak 

kerja berakhir, pensiun dan sebab lainnya. 

2.1.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan 

kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan 

memahami fungsi manajemen, maka akan memudahkan untuk memahami fungsi 

manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya akan memudahkan kita dalam 

mengidentifikasi tujuan sumber daya manusia. Menurut Sofyandi R. Supomo & 

Eti Nurhayati (2018 :11) tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4 (empat) 

yaitu sebagai berikut :  

 

a. Tujuan Organisasional  

Ditunjukan untuk dapat mengenal keberadaan manajemen sumber daya 

manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas 

organisasi.  



27 

 

 

 

 

 
 

b. Tujuan Fungsional  

Ditunjukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat 

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

c. Tujuan Sosial  

Ditunjukan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan 

tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak 

negative terhadap organisasi.  

d. Tujuan personal  

Ditunjukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, 

tujuan yang dapat meningkatkan kontribusi individu terhadap 

organisasi.  

 

Sumber daya manusia berperan dalam pencapaian tujuan organisasi 

secara terpadu, manajemen sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan 

kepentingan suatu organisasi tetapi juga memperhatikan kebutuhan para 

karyawan, pemilik perusahaan dan masyarakat luas yang terlibat demi tercapainya 

efektivitas, efisien, produktivitas dan kinerja organisasi. Sumber daya manusia di 

organisasi perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara 

kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi, keseimbangan 

tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara 

produktif. 

2.1.2.4 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia   

Dalam Veithzal Rivai (2013:15) peranan manajemen sumber daya 

manusia (SDM) dalam menjalankan aspek SDM, harus dikelola dengan baik 
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sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengn yang diinginkan 

perusahaan, yang meliputi kegiatan antara lain:  

1. Melakukan analisis jabatan (menetapkan karakteristik pekerjaan masing-

masing SDM)  

2.  Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja  

3. Menyeleksi calon pekerja  

4. Memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru 

5. Menetapkan gaji upah dan cara memberikan kompensasi  

6. Memberikan insetif dan kesejahteraan  

7. Melakukan evaluasi kinerja  

8. Mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakan disiplin kerja  

9. Memberikan pendidikan, pelatihan dan pengembangan  

10. Memberikan Standar Operasional Prosedur kerja 

11. Membangun komitmen kerja  

12. Memberikan keselamatan kerja  

13. Memberikan jaminan kesehatan  

14. Menyelesaikan perselisihan perburuhan 

15. Menyelesaikann keluhan dan relationship karyawan 

 

2.1.3  Standar Operasional Prosedur (SOP) 

  Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah dokumen yang 

berisi tentang prosedur kerja secara sistematis yang harus dilakukan dalam 

menyelesaikan pekerjaan tertentu. Prosedur ini harus benar-benar ditaati agar 

memperoleh hasil maksimal dengan kerja seefektif mungkin. SOP dijadikan 
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sebuah patokan atau pedoman dalam bekerja sesuai dengan tata kerja, prosedur, 

dan sistem kerja dalam sebuah perusahaan. Selain itu SOP juga dijadikan acuan 

bekerja sesuai dengan alat penilaian kinerja karyawan. 

 

2.1.3.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) 

  Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu set instruksi (sistem, 

mekanisme dan tata kerja internal) tertulis yang digunakan untuk kegiatan rutin 

atau aktivitas yang berulang kali dilakukan oleh organisasi (Indah, 2014). Standar 

Operasional Prosedur dapat diartikan sebagai suatu standar atau pedoman tertulis 

yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang 

dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tententu 

didalam organisasi.  

Pada buku United States Environmental Protection Agency menyatakan 

bahwa SOP pada hakekatnya berarti suatu cara untuk menghindari 

miskomunikasi, konflik dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan pada 

suatu organisasi. Sedangkan menurut (Gareth R. Jones, 2014) dalam buku 

Organiszational Theory, menyatakan bahwa SOP adalah bagian dari peraturan 

tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota organisasi. 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan panduan yang 

digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan 

berjalan dengan lancar. Secara luas SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen 

yang menjabarkan aktivitas operasional sebuah organisasi, sedangkan secara 

sempit SOP merupakan salah satu jenis dokumen dalam sebuah sistem tata kerja 
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yang digunakan untuk mengatur kegiatan operasional antar bagian atau fungsi 

dalam sebuah organisasi, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara sistematik 

(Soemohadiwidjojo, 2014).  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Standar 

Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh 

karyawan agar pekerjaan yang dilakukan lebih terkelola dan terorganisir dengan 

baik. Dan kemudian dapat menghindarkan karyawan dari bahaya yang 

mengancang yang diakibatkan oleh tidak mengikuti standar operasional prosedur 

yang sudah ditetapkan perusahaan. 

2.1.3.2 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penggunaan SOP dalam organisasi bertujuan untuk memastikan organisasi 

beroperasi secara konsisten, efektik, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik, 

untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Penerapan SOP dalam organisasi dimaksudkan agar 

organisasi dapat menghadapi tantangan sebagai berikut: 

 

1. Tingkat kesulitan kegiatan operasional organisasi tinggi sehingga risiko 

terjadinya kesalahan atau penyimpangan juga semakin tinggi. 

2. Semakin banyak persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang 

harus dipatuhi organisasi. 

3. Pelanggan yang semakin kritis dengan tuntutan mutu produk organisasi 

yang konsisten atau semakin baik Soemohadiwidjojo (2014). 

Indah (2014) Menyebutkan bahwa tujuan dibuat standar operasional 

prosedur adalah:  
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1. Agar karyawan/pegawai dapat menjaga tingkat kinerja yang konsiten pada 

unit kerjanya masing-masing. 

2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam 

organisasi  

3. Melindungi organisasi/unit kerja dan karyawan/pegawai dari malpraktek 

atau kesalahan admistrasi lain. 

4. Untuk menghindari kesalahan/kegagalan, keraguan, duplikasi dan 

enefisiensi. 

 

Menurut Hartantik dan Indah Puji (2014) tujuan standar operasional 

prosedur adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja atau kondisi tertentu 

dan keamanan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas 

atau pekerjaan. 

 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, 

dan supervisor. 

3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian 

menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta 

pemborosan dalam proses pelaksaan kegiatan. 

  

2.1.3.3 Keuntungan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Keuntungan Standar Operasional Prosedur menurut Indah (2014) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Lebih Rapi  

Kerapian adalah bagian dari kualitas usaha bersistem yang harus selalu 

dijaga sehingga lebih mudah untuk dilakukan dan lebih teratur dalam 

melaksanakanya. 

2. Lebih Efisien  

Dalam organisasi industri, istilah efisien berhubungan dengan cara yang 

paling produktif untuk memanfaatkan sumber daya yang langka. 

 

3. Lebih Kompetitif 

Dalam sebuah proyek yang menggunakan sistem modern dimana tingkat 

pengetahuan menjadi factor persaingan. 

4. Mudah di Kontrol 

Perusahaan yang mempunyai SOP biasanya pekerja akan bekerja dengan 

bidangnya serta perusahaan mudah untuk mengawasi dan mengontrol. 

Keuntungan Standar Operasional Prosedur menurut (Kasma, 2014) adalah 

sebagai berikut: 

1. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat 

komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan 

secara konsisten. 

2. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa 

yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. 

3. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa 

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. 
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2.1.3.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) di Baraya Travel Bandung 

Pekerjaan sebagai driver yang mempunyai resiko cukup tinggi sehingga 

dibuatlah Standar Operasional Prosedur di Baraya Travel yaitu: (1) Wajib mengisi 

absen yang telah disediakan ketika dilokasi kerja yang telah ditentukan, (2) 

Memeriksa manifest dan ditandatangani oleh divisi driver Baraya Travel dilokasi, 

(3) Wajib datang 15 menit sebelum waktu keberangkatan, (4) 

Melaporkan/koordinasi mengenai kendaraan, (5) Menjaga kerapihan diri dan 

attiude, (6) Menjaga kebersihan kendaraan operasional, (7) Merawat kendaraan 

operasional, (8) Memakai seragam yang telah disediakan, (9) Menguasai 

mobi/kendaraan manual dan matic, (10) Mengetahui area Jakarta-Bandung dan 

sekitarnya, (11) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam berkendara dilokasi, 

(12) Menggunakan nama tag yang telah dibuat saat backup, (13) Bila 

cuti/ijin/sakit konfirmasi terlebih dahulu ke divisi driver Baraya Travel.   

 

2.1.3.5 Penerapan Standar Operasional Prosedur di Baraya Travel Bandung 

Penerapan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan di Baraya Travel. 

(1) Sopir wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh divisi driver, (2) Sopir 

wajib merawat dan menjaga serta bertanggung jawab atas mobil yang 

dikendarainya tiap hari: (Pemeriksaan rutin kendaraan bermotor/mobil sebelum 

bertugas, periksa perlengkapan pendukung operasional kendaraan, kebersihan 

serta kenyamanan kendaraan, keamanan kendaraan dalam berkendara dijalan, 

melaporkan kepada pihak yang berkompeten mengenai kondisi kendaraan), (3) 

Tidak diperkenankan merokok didalam kendaraan maupun dilingkungan kerja, (4) 

Sopir wajib memakai seragam serta tanda pengenal secara bersih dan rapi, (5) 
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Bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan, (6) Melakukan tugas-tugas lain 

yang ditentukan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pokok. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting bagi operasional suatu 

perusahaan. Dengan SOP kita bisa mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin 

terjadi dalam menjalankan bisnis kita. 

2.1.3.6 Dimensi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penelitian ini akan diukur 

menggunakan dimensi yang digunakan oleh Tjipto Atmoko (2012) dengan 

dimensi dan indikator SOP sebagai berikut:  

 

1. Analisis sistem 

Analisis sistem adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-

fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam melaksanakan fungsi system kerja. 

2. Analisis Tugas 

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan 

penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, 

karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan 

perbaikan organisasi. 

3. Analisis Prosedur Kerja 

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan 

langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, 

bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, 

dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. 
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2.1.3.7 Hubungan Penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap 

Perilaku Kerja 

Standar operasional prosedur memiliki hubungan yang cukup erat terhadap 

perilaku kerja, itu dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwika S. O. 

(2017), yang menyatakan bahwa faktor penyebab sebagian pengemudi melanggar 

SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang pertama adalah dikarenakan 

pendapatan kurang dan tidak ada kompensasi dari perusahaan, yang kedua yaitu 

kurang teliti dalam melakukan pengecekan kondisi fisik kendaraan, yang ketiga 

yaitu pengemudi akan memacu lebih cepat kendaraannya apabila jalanan sepi dan 

menerobos rambu-rambu lalu lintas ketika malam hari atau ketika tidak ada polisi, 

dan yang keempat yaitu sikap seseorang dapat berubah–ubah dikarenakan 

kelelahan dan lain-lain sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap penumpang. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Afif Fahrudin (2018), yang 

menyatakan bahwa sebagaian besar pengemudi memiliki masa kerja lebih lama, 

tingkat pengetahuan yang rendah, sikap dan motivasi yang rendah terhadap 

kepatuhan pelaksaan standar operasional prosedur. Dalam penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur sangat penting diterapkan 

agar pekerjaan yang dilakukan dapat terkelola dan teroganisir dengan baik. Tetapi 

juga harus diikuti dengan pemenuhan hak-hak pekerja agar pekerja melakukan 

pekerjaan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan aturan perusahaan/organisasi. 

2.1.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang yang terkait 

dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di 

sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara 
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kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.
 
K3 juga melindungi rekan kerja, 

keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh 

kondisi lingkungan kerja. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk 

memastikan bahwa pekerja yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman. 

2.1.4.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

  Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana 

kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang 

bersangkutan. Pada intinya keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha 

menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik 

fisik mental dan emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan 

lingkungan (Sucipto, 2014). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara filosofi adalah suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik 

jasmani (berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang) maupun rohani 

(berhubungan dengan hati atau batin seseorang) manusia serta karya dan 

budayanya yang tertuju pada kesejahteraan manusia pada umumnya dan tenaga 

kerja khususnya. Keselamatan dan kesehatan kerja secara keilmuan adalah suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan penerapannya yang mempelajari tentang cara 

penanggulangan kecelakaan kerja di tempat kerja (Triwibowo dan Pusphandani, 

2015). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja dalah upaya perlindungan yang ditujukan agar 

tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan 

selamat dan sehat.  
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2.1.4.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

  Triwibowo & Pusphandani (2015) menyatakan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani 

dan rohani tenaga kerja, memberikan rasa aman serta hasil karya dan budayanya. 

Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan yang diantarnya, sebagai 

berikut: 

 

1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat. 

2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan oleh 

pekerjaan saat bekerja. 

3. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan. 

4. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. 

 

Keselamatan kerja menjadikan lingkungan kerja yang bebas dari celaka 

dan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perilaku dan kondisi kerja yang tidak 

aman. 

2.1.4.3 Pelaksanaan Keselamatan Kerja di Baraya Travel Bandung 

a. Tahap Persiapan  

1. Kondisi Kendaraan, misalnya sebelum melakukan perjalanan, cek 

dan test setiap peralatan yang ada di mobil, misalnya: Kondisi rem, 

tanda lampu “sign”, lampu mobil, klakson, kondisi ban termasuk 

kembangnya (biasanya masih diatas 1 mm tebal alur ditelapak 

ban), oli mesin, minyak rem, air pendingin, kondisi wiper, dan lain 

sebagainya. Terakhir kap mesin harus sudah rapat. 
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2. Kondisi Peralatan, apakah spare part (minyak rem, ban cadangan, 

air acci, dll tersedia), alat P3K, sabuk pengaman, tools, dan lain 

sebagainya. 

3. Kondisi Driver, apakah sudah makan, tidak sakit/fit, sudah tidur 

cukup, tidak lupa membawa SIM dan STNK yang masih berlaku, 

memakai alat pelindung diri (APD) seperti yang di syaratkan 

beberapa perusahaan. 

b. Saat Mengemudi 

1. Hindari pengemudi lain yang aggressive (ugal-ugalan), sebagai 

contoh dibelakang anda ada kendaraan yang terlalu mepet, 

sebaiknya anda menghindar dan mempersilahkan pengemudi itu 

menyusulnya (menyalip), karena  bila sesuatu terjadi misalnya saat 

adanya pengereman mendadak, maka sudah pasti mobil yang 

dibelakang anda tersebut akan menabrak kendaraan anda. 

2. Patuhi aturan lalu lintas yang berlaku saat itu, misal berusaha 

turunkan kecepatan selalu dibawah kecepatan maksimum yang 

diperbolehkan, dan lain sebagainya. 

3. Hindari pandangan yang terhalang, misalnya anda sedang 

mengemudi dibelakang kontainer, sehingga pandangan sangat 

tertutup oleh bak konteiner (seperti menghadap tembok) maka anda 

harus berusaha menghindarinya dengan pindah jalur. 

4. Patuhi “aturan 2 (dua) detik” (two second rule) yaitu aturan 

menjaga jarak di jalan arteri atau jalan biasa, dimana mobil anda 

dengan mobil di depan anda harus berjarak selama 2 (dua) detik, 
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mengukurnya misal ada kendaraan didepan anda melewati suatu 

tiang maka saat kendaraan anda sampai di tiang tersebut harus 

dicapai dalam dua detik, tetapi jarak ini harus bertambah menjadi 

lebih lama (3, 4, 5 detik) bila kecepatan menjadi lebih kencang 

misalnya saat mengemudi di jalan tol. 

 

c. Rahasia Mengemudi Agar Selamat 

1. Utamakan Keselamatan, janganlah berpikiran atau mempunyai niat 

agresif dalam mengemudikan kendaraan dijalan raya (jangan ugal-

ugalan). 

2. Perhatikan sekitar anda, misal ada pengemudi yang ugal-ugalan, 

maka patut dihindari oleh anda sebagai pengemudi yang sadar 

(tidak ikut ugal-ugalan). 

3. Jangan tergantung dari pengemudi lain, maka janganlah sekali-kali 

memperkirakan tindakan pengemudi kendaraan lain, seperti 

memperkirakan kendaraan itu pasti belok kiri maka kita kekanan 

atau sebaliknya. 

4. Selalu mempunyai jalan keluar, misal saat ada pengereman 

mendadak, maka bisa menghindarinya. 

5. Ikuti aturan 2 (dua) detik, yaitu menjaga jarak sepanjang dua detik 

dengan kendaraan di depannya, bila di tol maka aturan menjadi 

aturan 4 (empat) detik, atau bahkan menjadi aturan 5 (lima) detik. 

6. Hindari resiko, sebagai pengemudi harus bisa membaca resiko 

yang bisa terjadi dan segera hindari resiko itu. 
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7. Fokus mengemudi, hindari mengemudi sambil mengobrol, makan, 

minum atau berbicara lewat hand phone ( HP ), sebaiknya betul 

betul fokus mengemudi. 

8. Yang perlu diingat saat mengemudi adalah, anda sebagai bagian 

dari masyarakat jalanan yang saat itu anda berada, maka harus 

berprinsip bahwa anda adalah pengemudi yang membawa kebaikan 

bagi semua orang disamping buat sendiri serta Keluarga, ingat 

Istri, Orang tua, dan anak selalu mendambakan anda selalu berada 

di tengah-tengah mereka, kenapa kita harus bertindak konyol 

dengan mempertaruhkan nyawa atau badan anda sendiri. Kendali 

ada ditangan anda. 

 

2.1.4.4 Dimensi Keselamatan Kerja  

Keselamatan kerja dalam penelitian ini akan diukur menggunakan dimensi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Wieke dan Ludfi Armanu (2012) yaitu sebagai 

berikut: 

 

1. Komitmen top management 

Suatu perjanjian yang dibuat oleh manajer terhadap keselamatan kerja  

2. Lingkungan kerja 

Kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang 

berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Keterlibatan pekerja dalam K3 

Pekerja yang dilibatkan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan 

K3. 
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2.1.4.5 Hubungan Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja 

Keselamatan kerja memiliki hubungan terhadap perilaku kerja, itu dapat 

dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Rehani Fitria (2017) yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen 

keselamatan merasakan manfaatnya bagi manajemen dan operasional perusahaan, 

pelanggan dan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Internalisasi sistem manajemen 

keselamatan terus diupayakan perusahaan guna meningkatkan mutu pelayanan 

bagi pelanggan maupun manajemen perusahaan itu sendiri. Kemudian penelitian 

yang dilakukan Nurcahyo Adinugroho dkk (2014) yang menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan, masa kerja, pengetahuan, peran atasan, teman kerja, dan juga 

kondisi kendraan memiliki hubungan terhadap perilaku kerja. 

Keselamatan kerja diterapkan untuk memberikan rasa aman bagi pekerja 

dan juga orang yang berada dalam lingkungan kerja. Ketika pekerja sudah merasa 

aman tentunya akan menciptkan perilaku kerja yang baik bagi pekerja. Pekerja 

akan bekerja sesuai dengan keinginan dari perusahaan.  

 

2.1.5 Perilaku Kerja  

Perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dan perilaku-perilaku dari para 

pekerja dimana mereka menunjukkan tindakan dalam melaksanakan tugas- tugas 

yang ada di tempat mereka bekerja. Baik perilaku yang sesuai dari ketentuan 

perusahaan ataupun perilaku yang tidak sesuai dari ketentuan perusahaan. 

2.1.5.1 Pengertian Perilaku  

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu 

tindakan yang dapat diambil dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan 

Standar Operasional 

Prosedur 

1. Analisis sistem 

2. Analisis tugas 

3. Analisis prosedur 

kerja 

Sumber: Tjipto Atmoko 

(2011) 

Perilaku Kerja 

1. Pengetahuan  

2. Pengalaman 

3. Komunikasi 

Sumber : Budi Suprani 

(2012) 

Keselamatan Kerja 

1. Komitmen top 

management 

2. Lingkungan kerja 

3. Keterlibatan 

pekerja dalam K3 

Sumber : Wieke, Ludfi 

dan Armanu (2012) 
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baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang 

saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut amat kompleks, 

sehingga kadang-kadang kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang 

menerapkan perilaku tersebut (Wawan dan Dewi, 2014). 

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar, antara 

lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca 

dan sebagainya (Notoatmodjo, 2014). Perilaku manusia merupakan seperangkat 

perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan 

kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku 

manusia merupakan suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan keinginan untuk 

menghindarkan atau melakukan sesuatu (Triwibowo dan Pusphandani, 2015). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

kerja adalah sikap seseorang dalam lingkungan kerja untuk mengaplikasikan  

tindakan dalam bekerja. Bagaimana seorang pekerja berprilaku dengan baik dalam 

mengerjakan sesuatu pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang baik. 

2.1.5.2 Konsep Perilaku  

Menurut teori Lawrance Green (1980) dalam Notoatmodjo (2014), 

menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu 

faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior 

causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yang 

dirangkum dalam akronim PRECEDE. Preced adalah fase untuk mendiagnosis 

masalah. Preced model dapat diuraikan, bahwa perilaku terbentuk dari 3 faktor, 

yaitu: 
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1. Faktor Predisposisi (predisposing) 

Faktor predisposisi adalah faktor anteseden (sesuatu yang mendahului 

sebuah perilaku dan secara kasual terhubung dengan perilaku tersebut) 

yang memberikan alasan pekerja atau motivasi seseorang pekerja untuk 

melakukan perilaku tersebut dalam melakukan pekerjaan. Faktor 

predisposisi meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, keyakinan, nilai, dan 

semua yang berhubungan dengan motivasi sesorang individu atau 

kelompok untuk bertindak. Faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, 

dan status sosial ekonomi juga merupakan faktor predisposisi yang 

penting. 

 

2. Faktor Pemungkin (enabling) 

Faktor pemungkin adalah faktor yang memungkinkan alasan atau motivasi 

tersebut direalisasikan. Faktor-faktor pemungkin adalah lingkungan fisik, 

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana 

keselamatan kerja, minsalnya: ketersediaan APD, kenyamanan dalam 

pemakaian APD, pelatihan, aksesibilitas, dan sebagainya. 

3. Faktor Penguat (reinforcing) 

Faktor penguat adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya 

perilaku. Faktor penguat juga merupakan faktor penyerta perilaku yang 

memberikan gambaran, insentif, atau hukuman atas, perilaku dan juga 

berperan dalam menetapkan ataupun menghilangkan perilaku tersebut. 

Faktor tersebut seperti sikap dan perilaku dari petugas kesehatan terkait, 

undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya. 
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2.1.5.3 Jenis Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2014) perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Perilaku Tertutup (covert behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada 

orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara 

jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku Terbuka (over behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh 

orang lain. Apabila penerimaan perilaku baru melalui proses seperti ini 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif. 

2.1.5.4 Perilaku yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

1.  Kondisi Tidak Aman (Unsafe condition) 

Yaitu kondisi yang tidak aman dari situasi atau keadaan disekitar 

lingkungan kerja yang dapat mengancam terjadinya kecelakan kerja 

seperti: mesin, perlatan, pesawat, bahan lingkungan, proses, sifat 

pekerja, dan cara kerja. 

2. Perbuatan Tidak Aman (Unsafe action) 

Yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dalam beberapa hal 

dapat dilatarbelakangi antara lain oleh faktor-faktor kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak tertera, 



45 

 

 

 

 

 
 

kelihatan dan kelesuhan, sikap dan tingkah laku tidak aman (Sucipto, 

2014). 

2.1.5.5 Dimensi Perilaku Kerja  

Perilaku kerja dalam penelitian ini akan diukur menggunakan dimensi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Budi Suprani (2012) yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh sopir tentang standar 

operasional prosedur dan keselamatan berkendara di jalan raya. 

2. Pengalaman  

Kejadian/peristiwa yang dialami oleh sopir selama mengendarai 

kendaraan di jalan raya. 

3. Komunikasi  

Suatu proses di mana seorang sopir berhubungan dengan lingkungan 

dan orang lain. 

2.1.5.6 Hubungan Penerapan Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja  

Standar operasional prosedur dan keselamatan kerja merupakan aspek 

penting dalam sebuah kegiatan perusahaan/organisasi. Standar operasional 

prosedur dan keselamatan kerja memiliki hubungan yang cukup erat terhadap 

sikap atau perilaku kerja yang dilakukan oleh pekerja, itu dapat dilihat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ria Andani dan Widodo Hariyono (2017) tingkat 

kecelakaan kerja merupakan catatan penting mengenai kecelakaan kerja karyawan 

selama bekerja. Survei yang didapatkan dilapangan bahwa masih banyak pekerja 

yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan menganggap bahwa dengan 
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mematuhi peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan untuk terjadi 

kecelakaan kerja. Pekerja pada bagian sopir mengetahui adanya standar 

operasional prosedur yang sudah ditetapkan, tetapi dalam penerapannya masih 

sangatlah kurang, hal ini disebabkan karena perilaku pekerja kurang sadar akan 

pentingnya menerapkan standar operasional prosedur dan keselamatan kerja 

dalam bekerja, kurangnya pengetahuan pekerja akan bahaya yang dapat muncul 

bila bekerja tidak sesuai dengan SOP dan tidak melaksanakan keselamatan kerja, 

kemudian masih kurangnya pengawasan dari pimpinan dan instansi terkait, serta 

belum adanya sanksi terhadap pekerja yang tidak menerapkan standar operasional 

prosedur pada saat bekerja. Pekerja merasa SOP dapat membebani pekerjaan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan 

penelitian guna memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 M. Afif 

Fahrudin. 

(2018) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kepatuhan 

Pelaksanaan 

Standard 

Sebagian besar 

pengemudi BRT 

Koridor I Semarang 

memiliki masa kerja 

> 6 bulan (56,7%), 

tingkat pengetahuan 

tinggi (73,3%), 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

pengemudi Bus 

Rapid Transit 

Koridor I 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Operational 

Procedure (SOP) 

Pengemudi Bus 

Rapid Transit 

(BRT) Koridor I 

Semarang 

motivasi baik 

(53,3%), sikap baik 

(66,7%), kondisi 

kendaraan aman 

(76,7%), pengawasan 

baik (86,7%), 

penghargaan dan 

punishment baik 

(63,3%) serta 

kepatuhan terhadap 

SOP (43,3%).  Ada 

hubungan 

pengetahuan, sikap, 

dan motivasi terhadap 

kepatuhan 

pelaksanaan SOP 

pengemudi BRT 

Koridor I Semarang. 

Tidak ada hubungan 

masa kerja, kondisi 

kendaraan, 

pengawasan, 

penghargaan dan 

punishment terhadap 

kepatuhan 

pelaksanaan SOP 

pengemudi BRT 

Koridor I Semarang. 

Semarang, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 

2 Faradis, M. 

Z. (2018) 

Evaluasi 

Penerapan 

Standard 

Operating 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

mitra Go-Jek 

paguyuban 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Procedure (SOP) 

Studi Pada Mitra 

Go-Jek 

Paguyuban 

Lempuyangan 

Yogyakarta 

Lempuyangan masih 

ada beberapa SOP 

dari PT. Go-Jek 

Indonesia yang 

dilanggar oleh mitra 

Go-Jek.  Pelanggaran 

SOP yang sering 

dilakukan oleh mitra 

Go-Jek yaitu kondisi 

jaket mitra Go-Jek 

yang digunakan saat 

bekerja, dengan 

jumlah frekeunsi 

sebanyak 41 mitra 

Go-Jek yaitu jaket 

mitra Go-Jek dalam 

keadaan tidak baik. 

Kedua yaitu variabel 

Realibility, masih 

terdapat pelanggaran 

SOP yang sering 

dilakukan oleh mitra 

Go-Jek yaitu 

kenyamanan mitra 

Go-Jek dalam 

mengendarai motor, 

dengan jumlah 

frekeunsi sebanyak 

43 mitra Go-Jek yaitu 

tidak nyaman dalam 

mengendarai motor. 

Ketiga yaitu variabel 

Mitra Go-Jek 

Paguyuban 

Lempuyang 

Yogyakarta, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Assurance, 

pelanggaran SOP 

yang sering dilakukan 

oleh mitra Go-Jek 

yang berupa mitra 

GoJek menjamin 

penumpang dari debu 

dan kebersihan 

kepala. Jumlah 

frekeunsi sebanyak 

51 mitra Go-Jek yaitu 

tidak menawarkan 

masker atau 

memberikan masker. 

Keempat yaitu 

variabel Empathy, 

pelanggaran SOP 

yang sering dilakukan 

oleh mitra Go-Jek 

yaitu kemampuan 

mitra GoJek 

berpromosi, dengan 

jumlah frekeunsi 

sebanyak 41 mitra 

Go-Jek yang 

melanggar SOP 

berupa mitra Go-Jek 

tidak melakukan 

promosi kepada 

penumpang.  

3 Hanafi, 

Satria H. 

Effect of 

Application of 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

 Penelitian 

terdahulu 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

dan 

Sholihah 

Q. (2017) 

Standard 

Operating 

Procedure and 

Work Motivation 

to Occupational 

Accident on Coal 

Mine Employees 

meski mayoritas 

responden mampu 

menerapkan SOP 

dengan baik, namun 

terkadang karyawan 

juga tidak 

menerapkan SOP 

karena mereka 

merasa tidak dalam 

bahaya. Misalnya, 

tidak menggunakan 

sabuk pengaman saat 

mengemudi, tidak 

menggunakan helm 

saat mengemudi dan 

mengendarai alat 

berat melebihi batas 

kecepatan yang sudah 

diterapkan oleh 

perusahaan.  

melakukan 

penelitian pada 

sopir karyawan 

tambang batubara, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 

4 Prastyo, 

Risky. 

(2015) 

Evaluasi Kualitas 

Pelayanan 

Berbasis SOP 

Studi Kasus pada 

Pengemudi 

Ardian Transport. 

Hasil penelitian 

menunjukkan masih 

terdapat pelanggaran 

pada variable tangible 

dengan rata-rata 

kecacatan sebesar 

0.06, variable 

reliablity pengemudi 

mengutamakan 

kenyamanan, 

keselamatan kerja 

serta pengemudi 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

pengemudi Ardian 

Transport, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 

 Perbedaan pada 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

mengendarai mobil 

dengan max 80 

km/jam dengan 

ratarata kecacatan 

0.075, variable 

assurance pengemudi 

mematuhi aturan lalu 

lintas dengan rata-

rata presentase 

kecacatan sebesar 

10.83%, pengemudi 

menguasai lokasi 

tujuan penumpang 

dengan rata-rata 

presentase kecacatan 

sebesar 11.67%, 

variabel emphaty 

pengemudi berhenti 

pada waktu tertentu 

selama perjalanan 

apabila ingin ke toilet 

dengan rata-rata 

presentase kecatatan 

sebesar 9.16%. 

Faktor yang 

menyebabkan 

terjadinya 

penyimpangan adalah 

adalah pertama, 

lemahnya 

pengawasan dari 

manajemen. Kedua, 

salah satu variabel 

indevenden, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel kualitas 

pelayanan, 

sedangkan penulis 

tidak 

menggunakan 

variabel tersebut. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

pengemudi kurang 

menguasai lokasi 

tujuan penumpang 

karena sebagian besar 

pengemudi bus 

berasal dari 

Yogyakarta. 

5 Derryanata. 

(2014),  

Evaluasi Kualitas 

Pelayanan 

Berbasis SOP 

Studi pada 

Pengemudi Taksi 

Rajawali 

Yogyakarta 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa dari 15 atribut 

yang ada dalam SOP 

perusahaan, terjadi 8 

atribut yang terjadi 

pelanggaran yaitu, 

pengemudi 

mengendarai mobil 

dengan kecepatan 

maksimal 80 km/jam 

dengan rata –rata 

proporsi kaecacatan 

0.12, pengemudi 

memberikan salam 

pada pelanggan 

dengan proporsi 

kecacatan sebesar 

0.13, pengemudi 

memberikaninformasi 

dengan jujur sebesar 

0.13, pengemudi 

membantu 

penumpang 

menurunkan barang 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

pengemudi Taksi 

Rajawali 

Yogyakarta, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 

 Perbedaan pada 

salah satu variabel 

indevenden, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel kualitas 

pelayanan, 

sedangkan penulis 

tidak 

menggunakan 

variabel tersebut. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

bawaan sebesar 0.14, 

pengemudi 

membantu 

menaikkan barang 

bawaan sebesar 0.11, 

pengemudi mematuhi 

aturan berlalu lintas 

sebesar 0.14, 

pengemudi 

mengingatkan 

penumpang akan 

barang bawaannya 

sebesar 0.32. 

Sementara faktor -

faktor yang 

menyebabkan 

terjadinya 

penyimpangan yaitu 

pertama, lemahnya 

pengawasan dari 

manajemen, kaarena 

lokasi kantor dengan 

lokasi operasional 

taksi Rajawali 

terpisah. Kedua, 

pengemudi taksi 

Rajawali 

mengemudikan 

armada dengan 

kecepatan lebig dari 

80 km/jam, hal ini 

terjadi karena 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

keinginan dari 

penumpang dan 

biasanya dilakukan di 

jalur cepat seperti di 

daerah Ringroad. 

Ketiga, tingkah laku 

penumpang yang 

tidak sopan 

menyebabkan 

pengemudi 

melanggar SOP yang 

berlaku, seperti tidak 

membantu 

penumpang untuk 

menurunkan barang 

bawaan.   

6 Dwika, S. 

O. (2017) 

Evaluasi 

Penerapan 

Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

Driver Studi 

Kasus Driver 

Day Trans 

Shuttle and 

Corier Jogja 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

faktor penyebab 

sebagian pengemudi 

melanggar SOP yang 

telah ditetapkan oleh 

perusahaan yang 

pertama adalah 

dikarenakan 

pendapatan kurang 

dan tidak ada 

kompensasi dari 

perusahaan,  yang 

kedua yaitu kurang 

teliti dalam 

melakukan 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

Driver Day Trans 

Shuttle and Corier 

Jogja, sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

pengecekan kondisi 

fisik kendaraan, yang 

ketiga yaitu 

pengemudi akan 

memacu lebih cepat 

kendaraannya apabila 

jalanan sepi dan 

menerobos rambu – 

rambu lalulintas 

ketika malam hari 

atau ketika tidak ada 

polisi, dan yang 

keempat yaitu sikap 

seseorang dapat 

berubah – ubah 

dikarenakan 

kelelahan dan lain -

lain sehingga 

mempengaruhi 

pelayanan terhadap 

penumpang. 

7 Rivando, 

Mario. 

(2015) 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

Perusahaan 

Wahana Prestasi 

Logistik 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

dari hasil uji beda, 

dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan 

SOP perusahaan 

masih belum berjalan 

dengan baik. 

Pelaksanaan SOP 

pada perusahaan yang 

belum berjalan 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

Perusahaan 

Wahana Prestasi 

Logistik, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

dengan baik terjadi 

pada bagian 

penulisan tanda 

terima kiriman 

lembar 5 secara 

lengkap dengan 

estimasi waktu 60 

detik/satu tanda 

terima kiriman 

barang, pengecekan 

kembali penulisan 

TTK (Tanda Terima 

Kiriman) dengan 

estimasi waktu 30 

detik/ satu tanda 

terima kiriman, 

pembuatan manifest, 

penyerahan barang ke 

kepala delivery dan 

pick up, dan 

pengarsipan manifest. 

Faktor-faktor yang 

penyebab 

pelaksanaan SOP 

mejadi tidak 

maksimal yaitu faktor 

motivasi kerja, gaji 

dan lingkungan kerja 

Bandung. 

8 Rehani 

Fitria. 

(2017) 

Komitmen 

Perusahaan  Bus 

AKAP dan  

Pariwisata 

Kendala yang 

dihadapi perusahaan 

diantara kurang nya 

sosialisasi dan 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

terhadap 

Penerapan 

Standar 

Keselamatan 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

bimbingan dari 

Departemen 

Perhubungan dan 

Dinas Perhubungan 

setempat dalam 

menerapkan standar 

keselamatan 

berdasarkan PM 26 

Tahun 2015 dan PM 

29 Tahun 2015 serta 

UU No. 22 tahun 

2009 pasal 204 ayat 1 

tentang kewajiban 

perusahaan membuat, 

melaksanakan dan 

menyempurnakan 

sistem manajemen 

keselamatan. PT 

Rosalia Indah 

Transport sebagai 

perusahaan yang 

telah menerapkan 

sistem manajemen 

keselamatan 

merasakan 

manfaatnya bagi 

manajemen dan 

operasional 

perusahaan, 

pelanggan dan 

pemerintah sebagai 

mitra kerja nya. 

Perusahaan Bus 

AKAP dan 

Pariwisata, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Internalisasi sistem 

manajemen 

keselamatan terus 

diupayakan 

perusahaan guna 

meningkatkan mutu 

pelayan bagi 

pelanggan mapupun 

manajemen 

perusahaan itu 

sendiri. 

9 Rica 

Agustining

rum. 

(2015) 

Factors 

Associated with 

Unsafe Driving 

Behaviors in 

Working in Bus 

Driver in 

Semarang 2015 

Responden yang 

memiliki tingkat 

pengetahuan baik 

dalam berkendara 

sebanyak 21 orang 

(58,3%). Responden 

yang memiliki sikap 

baik dan negatif 

memiliki hasil yang 

sebanding berjumlah 

18 orang (50 %). 

Responden yang 

pernah mengalami 

kecelakaan sebesar 

17 orang (47,2%). 

Perilaku responden di 

lingkungan kerja 

sudah baik dalam 

berkendara sebesar 

21 orang (58,3%). 

Pengaruh teman di 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

sopir Bus 

Semarang, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

tempat kerja 

berpengaruh pada 

supir yang lain 

sebanyak 23 orang 

(63,9 %). Responden 

tertib saat ada polisi 

atau tidak ada polisi 

memiliki nilai sebesar 

19 orang (52,8 %). 

Tidak ada hubungan 

antara pengetahuan, 

sikap, riwayat 

kecelakaan, perilaku 

teman, pengaruh 

teman dan 

keberadaan polisi 

dengan tindakan tidak 

aman. Ada hubungan 

antara sikap dengan 

tindakan tidak aman 

diperoleh nilai p 

value sebesar 0,008. 

10 Friendika 

Rinanda, 

Indriati 

Paskarini. 

(2014),  

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan Perilaku 

Selamat pada 

Pengemudi 

Pengangkut 

Bahan Kimia 

Berbahaya PT 

Aneka Gas 

Industri, Sidoarjo 

Sebagian besar 

pengemudi 

pengangkut bahan 

kimia berbahaya PT. 

Aneka Gas Industri 

memiliki perilaku 

selamat (52,9%), dan 

pengemudi yang 

belum berperilaku 

selamat sebanyak 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

pengemudi 

pengangkut Bahan 

Kimia Berbahaya 

PT Aneka Gas 

Industri Sidoarjo, 

sedangkan 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

(47,1%). Berdasarkan 

predisposing factors, 

70,6% pengemudi 

bagian pengangkut 

bahan kimia 

berbahaya di PT. 

Aneka Gas Industri 

Sidoarjo memiliki 

umur > 40 tahun, 

58,8% pengemudi 

memiliki tingkat 

pendidikan 

SMA/SMK, dan 

82,4% pengemudi 

memiliki masa kerja 

> 5 tahun. 76,5% 

pengemudi bagian 

pengangkut bahan 

kimia berbahaya 

memiliki 

pengetahuan yang 

baik, dan 94,1% 

memiliki sikap peduli 

terhadap berperilaku 

selamat terhadap 

keselamatan 

pengangkutan bahan 

kimia berbahaya. 

Berdasarkan enabling 

factors penyediaan 

sarana dan pra sarana 

70,6% sebagian besar 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 



61 

 

 

 

 

 
 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

menunjukkan dalam 

kondisi kurang 

lengkap dan 

kondisinya belum 

dapat dikatakan 

memadai. 

Berdasarkan 

reinforcing factors, 

82,4% pengemudi 

menyatakan 

kebijakan dan sanksi 

perusahaan mengenai 

peraturan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja telah 

mendukung, 82,4% 

pengemudi 

menyatakan adanya 

dukungan teman 

kerja saat bekerja, 

dan 58,8% 

pengemudi 

menyatakan tidak 

adanya dukungan dari 

pimpinan dan 

pengawas. 

11 Augustie 

Adi 

Yuwono. 

(2017) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Perilaku 

Safety Driving 

pada Sopir Bus di 

Tidak ada hubungan 

antara umur dengan 

perilaku safety 

driving pada sopir 

bus di Terminal 

Tirtonadi.  Tidak ada 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

sopir Bus di 

Terminal 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Terminal 

Tirtonadi 

hubungan antara 

Tingkat Pendidikan 

dengan  perilaku 

safety driving pada 

sopir bus di Terminal 

Tirtonadi. Tidak ada 

hubungan antara 

Masa Kerja dengan  

perilaku safety 

driving pada sopir 

bus di Terminal 

Tirtonadi dengan 

p=0.078. Ada 

hubungan antara 

Tingkat Pengetahuan 

dengan perilaku 

safety driving pada 

sopir bus di Terminal 

Tirtonadi dengan 

p=0.019. Tidak ada 

hubungan antara 

Lama Kerja dengan 

perilaku safety 

driving pada sopir 

bus di Terminal 

Tirtonadi dengan 

p=1. Ada hubungan 

antara Kelengkapan 

Berkendara dengan 

perilaku safety 

driving pada sopir 

bus di Terminal 

Tirtonadi, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Tirtonadi dengan 

p=0.003. Ada 

hubungan antara 

Kelaikan Bus dengan 

perilaku safety 

driving pada sopir 

bus di Terminal 

Tirtonadi dengan 

p=0.049 

12 Subi Amri. 

(2018) 

 

Evaluasi 

Penerapan 

Standard 

Operating  

Procedure (SOP) 

Studi Pada 

Pengemudi Bus 

Trans Jogja 

Yogyakarta 

Berdasarkan 

keseluruhan hasil 

kuesioner responden 

yaitu 150 kuesioner, 

maka diperoleh hasil 

analisis yang 

menunjukkan bahwa 

pengemudi bus Trans 

Jogja masih  

ada beberapa diantara 

mereka yang 

melakukan 

pelanggaran terhadap 

SOP yang sudah 

ditetapkan oleh 

manajemen Trans 

Jogja. Hal tersebut 

bisa dilihat di setiap 

variabel yang  

digunakan pada 

penelitian ini 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

Pengemudi Bus 

Trans Jogja, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 

13 Ayu Happy 

Hastuti, 

Hubungan antara 

self regulated 

Berdasarkan 

penelitian yang telah 

 Penelitian 

terdahulu 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Siti 

Nuzulia, 

R.A.Fadhal

lah (2013) 

behavior dengan 

unsafe behavior 

pada sopir Bus di 

Kota Semarang 

dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan 

ada hubungan negatif 

yang signifikan 

antara antara self 

regulated behavior 

dengan unsafe 

behavior pada sopir 

bus di kota 

Semarang. Hal ini 

berarti, semakin 

tinggi self regulated 

behavior maka 

semakin rendah 

unsafe behavior.  

Unsafe behavior pada 

sopir bus di kota 

Semarang berada 

pada kriteria rendah, 

yaitu sebesar 91,42%. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa subyek 

mampu menghindari 

kesalahan tindakan 

yang tidak terencana, 

mampu menghindari 

kelupaan teknis, 

memiliki 

pengetahuan tentang 

keterampilan 

megemudi dan 

perawatan armada 

melakukan 

penelitian pada 

Pengemudi Bus 

Kota Semarang, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

yang sangat 

memadai. Self 

regulated behavior 

pada sopir bus di kota 

Semarang berada 

pada kriteria tinggi, 

yaitu sebesar 65,71%. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa subyek 

mampu mengatur 

perilakunya dengan 

baik, memiliki 

standar dan tujuan 

atas perilakunya, 

mampu mengatur 

emosinya, mampu 

memberikan instruksi 

atas tindakannya, 

memonitor 

perilakunya, 

mengevaluasi  

berdasarkan tujuan 

yang telah 

ditetapkannya dan 

memberikan 

reinforsment atas 

perilakunya. 

14 Nurcahyo 

Adinugroh

o, Bina 

Kurniawan, 

Ida 

Faktor yang 

berhubungan 

dengan Praktik 

Safety Driving 

pada Pengemudi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan 

tidak berhubungan 

dengan safety driving 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

Pengemudi 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Wahyuni 

(2014) 

Angkutan Kota 

Jurusan 

Banyumanik-

Johar Kota 

Semarang 

dengan nilai 

signifikansi = 0,763.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

masa kerja tidak 

berhubungan dengan 

safety driving dengan 

nilai signifikansi = 

0,471. Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan 

berhubungan dengan 

safety driving dengan 

nilai signifikansi = 

0,004. Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

peran atasan tidak 

berhubungan dengan 

safety driving dengan 

nilai signifikansi = 1. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

peran teman kerja 

tidak berhubungan 

dengan safety driving 

dengan nilai 

signifikansi = 0,616. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kondisi kendaraan 

Angkutan Kota 

jurusan 

Banyumanik-Johar 

Kota Semarang, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

tidak berhubungan 

dengan safety driving 

dengan nilai 

signifikansi = 0,108. 

15 Ahmad 

Alfani 

Rohman 

Noviandi, 

Ragil Ismi 

Hartanti, 

Prehatin 

Trirahayu 

Ningrum 

(2017) 

Faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku 

mengemudi tidak 

aman pada Sopir 

Bus Trayek 

Jember Kencong 

Lumajang 

Sebagian besar sopir 

bus trayek Jember-

Kencong-Lumajang 

bekerja lebih dari 8 

jam, memiliki masa 

kerja di atas 3 tahun, 

memerlukan waktu 

lebih dari 2 jam untuk 

menempuh satu kali 

keberangkatan dan 

bekerja pada shift 

pagi, memiliki 

tingkat pengetahuan 

dengan kategori 

tinggi, memiliki 

dukungan keluarga 

dengan kategori 

sedang, memiliki 

kendaraan kondisi 

baik dan pada saat 

cerah. Sebagian besar 

responden memiliki 

perilaku mengemudi 

tidak aman dalam 

kategori sedang. 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

Sopir Bus Trayek 

Jember Kencong 

Lumajang, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

Baraya Travel 

Bandung. 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 
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Beradasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah di jelaskan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penelitian terdahulu tersebut terdapat 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari sisi variabel yaitu 

Standard Operating Procedure (SOP), Keselamatan Kerja dan Perilaku Kerja 

Selain itu, pada penelitian terdahulu juga terdapat persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengevaluasi penerapan SOP, 

keselamatan kerja dan perilaku kerja pada suatu perusahaan. Dengan mengacu 

pada penelitian terdahulu diatas maka penulis akan melakukan evaluasi penerapan 

standar operasional prosedur dan keselamatan kerja pada pengemudi Baraya 

Travel Bandung. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Suatu perusahaan atau organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor 

sumber daya manusia yang merupakan aspek penting suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya sumber daya manusia suatu 

perusahaan akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian tujuan 

ini dapat diraih dengan mengembangkan dan memperbaharui kemampuan dan 

keahlian karyawan demi tercapainya peningkatan kepuasan kerja dalam 

perusahaan tersebut.  

 

Kerangka pikiran ini berisi tentang penjelasan hubungan antara variabel 

independen penerapan standar operasional prosedur dan keselamatan kerja 

terhadap variabel dependen yaitu perilaku kerja. Pengaruh tersebut akan 

dijelaskan mengacu pada teori dan penelitian terdahulu. 
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2.3.1 Bagaimana Penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap 

Perilaku Kerja  

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan panduan yang 

digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan 

berjalan dengan lancar. Secara luas SOP dapat didefinisikan sebagai panduan 

yang menjabarkan aktivitas operasional sebuah organisasi, sedangkan secara 

sempit SOP merupakan salah satu jenis panduan dalam sebuah sistem tata kerja 

yang digunakan untuk mengatur kegiatan operasional antar bagian atau fungsi 

dalam sebuah organisasi, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara sistematik 

(Tjipto Atmoko, 2012). 

 

SOP dijadikan sebagai acuan bekerja sesuai dengan alat penilaian kinerja 

karyawan. SOP sangat penting diterapkan dalam suatu pekerjaan agar pekerjaan 

tersebut dapat dilakukan dengan kompetitif, lebih rapih dan mudah untuk 

dikontrol. 

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Dwika S. O. (2017), ini menunjukan 

bahwa faktor penyebab sebagian pengemudi melanggar SOP yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yang pertama adalah dikarenakan pendapatan kurang 

dan tidak ada kompensasi dari perusahaan, yang kedua yaitu kurang teliti dalam 

melakukan pengecekan kondisi fisik kendaraan, yang ketiga yaitu pengemudi 

akan memacu lebih cepat kendaraannya apabila jalanan sepi dan menerobos 

rambu-rambu lalu lintas ketika malam hari atau ketika tidak ada polisi, dan yang 

keempat yaitu sikap seseorang dapat berubah–ubah dikarenakan kelelahan dan 

lain-lain sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap penumpang. 
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Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa standar 

operasional prosedur sangat penting diterapkan, karena dapat mepermudah dan 

mengontrol pekerjaan agar terkelola dan terorganisir dengan baik. 

 

2.3.2 Bagaimana Hubungan Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara filosofi adalah suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik 

jasmani (berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang) maupun rohani 

(berhubungan dengan hati atau batin seseorang) manusia serta karya dan 

budayanya yang tertuju pada kesejahteraan manusia pada umumnya dan tenaga 

kerja khususnya. (Wieke dan Ludfi Armanu, 2012). 

 

Keselamatan dan kesehatan kerja secara keilmuan adalah suatu cabang 

ilmu pengetahuan dan penerapannya yang mempelajari tentang cara 

penanggulangan kecelakaan kerja di tempat kerja. Penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) ini dilakukan supaya karyawan merasa aman dan 

terlindungi dalam melakukan pekerjaan sehingga hasil kerja yang dilakukan 

mendapat hasil yang maksimal. 

 

Menurut penelitian dari Rehani Fitria (2017) ini menunjukan bahwa 

perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen keselamatan merasakan 

manfaatnya bagi manajemen dan operasional perusahaan, pelanggan dan 

pemerintah sebagai mitra kerjanya. Internalisasi sistem manajemen keselamatan 

terus diupayakan perusahaan guna meningkatkan mutu pelayanan bagi pelanggan 

maupun manajemen perusahaan itu sendiri. 
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Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan 

dan kesehatan kerja itu penting dilakukan supaya dapat menciptakan rasa aman 

dan selamat terhadap tenaga kerja dan orang lain dilingkungan kerja  

2.3.3 Bagaimana Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan 

Kerja terhadap Perilaku Kerja  

SOP dijadikan sebagai acuan bekerja sesuai dengan alat penilaian kinerja 

karyawan. SOP sangat penting diterapkan dalam suatu pekerjaan agar pekerjaan 

tersebut dapat dilakukan dengan kompetitif, lebih rapih dan mudah untuk 

dikontrol. (Tjipto Atmoko, 2012). 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara filosofi adalah suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik 

jasmani (berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang) maupun rohani 

(berhubungan dengan hati atau batin seseorang) manusia serta karya dan 

budayanya yang tertuju pada kesejahteraan manusia pada umumnya dan tenaga 

kerja khususnya. (Wieke dan Ludfi Armanu, 2012). Perilaku kerja dapat 

didefinisikan  sebagai sikap seseorang dalam lingkungan kerja untuk 

mengaplikasikan tindakan dalam bekerja. (Budi Supriani, 2012). 

Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan keselamatan 

kerja memiliki pengaruh terhadap perilaku kerja, dimana itu dibuktikan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ria Andani dan Widodo Hariyono (2017) tikngkat 

kecelakaan kerja merupakan catatan penting mengenai kecelakaan kerja karyawan 

selama bekerja. Survei yang didapatkan dilapangan bahwa masih banyak pekerja 

yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan menganggap bahwa dengan 
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mematuhi peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan untuk terjadi 

kecelakaan kerja. Pekerja pada bagian sopir mengetahui adanya standar 

operasional prosedur yang sudah ditetapkan, tetapi dalam penerapannya masih 

sangatlah kurang, hal ini disebabkan karena perilaku pekerja kurang sadar akan 

pentingnya menerapkan standar operasional prosedur dan keselamatan kerja 

dalam bekerja, kurangnya pengetahuan pekerja akan bahaya yang dapat muncul 

bila bekerja tidak sesuai dengan SOP dan tidak melaksanakan keselamatan kerja, 

kemudian masih kurangnya pengawasan dari pimpinan dan instansi terkait, serta 

belum adanya sanksi terhadap pekerja yang tidak menerapkan standar operasional 

prosedur pada saat bekerja. Pekerja merasa SOP dapat membebani pekerjaan. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa standar operasional 

prosedur dan keselamatan kerja sangat penting untuk diterapkan, karena dapat 

mempermudahkan dan mengelola pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan juga 

dapat menciptakan rasa aman bagi tenaga kerja. 

2.4 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukan hubungan 

antar variabel yang akan diteliti. Mengacu pada definisi paradigma tersebut, 

terungkap bahwa paradigma ilmu itu amat beragam, hal ini didasarkan pada 

pandangan dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing ilmuan 

berbeda-beda. Baik menyangkut tentang hakikat apa yang harus dipelajari, obyek 

yang diamati, atau metode yang digunakan, sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, dan jumlah hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 
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                   M. Afif Fahrudin, dkk (2018) 
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      Ria Andani dan 

        Widodo H. (2017) 

    

 

 

 

              Rehani Fitria (2017) 

                     Nurcahyo Adinugroho, dkk (2014) 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2016 : 63) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hipotesis 

adalah sebagai berikut :  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang 

Standar Operasional 

Prosedur 

1. Analisis sistem 

2. Analisis tugas 

3. Analisis prosedur 

kerja 

Sumber: Tjipto Atmoko 

(2012) 

Perilaku Kerja 

1. Pengetahuan  

2. Pengalaman 

3. Komunikasi 

Sumber : Budi Suprani 

(2012) 
Keselamatan Kerja 

1. Komitmen top 

management 

2. Lingkungan kerja 

3. Keterlibatan 

pekerja dalam K3 

Sumber : Wieke, Ludfi 

dan Armanu (2012) 
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diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.  

Berdasarkan kerangka Pemikiran diatas maka perlunya dilakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban 

sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1 : Penerapan Standar Operasional Prosedur Memiliki Pengaruh 

Terhadap Perilaku Kerja. 

H2 :     Keselamatan Kerja Memiliki Pengaruh Terhadap Perilaku Kerja. 

H3 :  Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja 

Memiliki Pengaruh Terhadap Perilaku Kerja.  



 
 

75 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian   

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan 

investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian 

memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur 

dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan 

dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan 

dianalisis. 

3.1.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan 

untuk melakukan penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2016:1) pengertian metode penelitian 

adalah Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kondisinya, 

menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu sebuah penilaian yang dilakukan 

berdasarkan jumlah sesuatu, yang mana dalam hal ini kualitas bukanlah sebagai 

faktor utama yang menjadi dasar penelitian. Di dalam kuantitatif semua aspek
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 mutu akan dikesampingkan terlebih dahulu dan faktor jumlah atau kuantitaslah 

yang akan menjadi dasar penilaian utamanya. Meski begitu, bukanlah sesuatu 

yang menjadi faktor utama. 

Menurut Sugiyono (2016:8), menjelaskan bahwa metode penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif. Sugiyono (2016:147) menyatakan bahwa Metode analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaiman 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

 

Sedangkan metode verifikatif menurut Moh Nazir (2011:91) adalah 

Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu 

perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan 

hipotesis ditolak atau diterima. 

Pada penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan standar operasional prosedur, keselamatan kerja dan 

perilaku kerja di Baraya Travel Bandung. Sedangkan metode verifikatif 

digunakan untuk menguji lebih dalam tentang seberapa besar pengaruh penerapan 
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standar operasional prosedur, dan keselamatan kerja terhadap perilaku kerja di 

Baraya Travel Bandung. 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk 

mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang akan dibuktikan 

secara objektif. Menurut Sugiyono (2016:41) yang dimaksud dengan objek 

penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal 

(variabel tertentu). 

 

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian yang akan diteliti 

adalah penerapan standar operasional prosedur (SOP), keselamatan kerja, dan 

perilaku kerja. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini 

adalah perusahaan Baraya Travel Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Penerapan Standar Operasional Prosedur, dan 

Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Kerja di Baraya Travel 

Bandung.   

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Definisi variabel menjelaskan tipe variabel yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel serta skala pengukuran 

yang digunakan. Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan unsur penelitian 

yang terkait dengan variabel terdapat dalam judul penelitian atau dalam 

paradigma penelitian sesuai hasil perumusan masalah. 
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3.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:39) definisi variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y), adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut:  

1. Variabel Independen (X)  

Menurut Sugiyono (2016:39), Variabel independen sering disebut sebagai 

variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).  

Dalam Penelitian ini terdapat dua variabel independen yang diteliti,  

diantaranya:  

a. Penerapan Standar Operasional Prosedur 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan panduan yang 

digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau 

perusahaan berjalan dengan lancar. Secara luas SOP dapat didefinisikan 

sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional sebuah 

organisasi, sedangkan secara sempit SOP merupakan salah satu jenis 

dokumen dalam sebuah sistem tata kerja yang digunakan untuk mengatur 

kegiatan operasional antar bagian atau fungsi dalam sebuah organisasi, 
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agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara sistematik (Tjipto Atmoko, 

2012).  

b. Keselamatan Kerja  

Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha yang dilakukan organisasi 

atau perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram 

bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Pada 

intinya keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha yang dilakukan 

untuk menciptakan perlindungan dan keamanan kerja dari risiko 

kecelakaan dan bahaya yang mengancam pekerja baik fisik mental dan 

emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan 

(Wieke dan Ludfi Armanu, 2012). 

 

2. Variabel Dependen (Y) 

Sugiyono (2016:39) menjelaskan bahwa Variabel dependen sering disebut 

sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah Perilaku kerja 

adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang 

dapat diambil dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik 

disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor 

yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut 

amat kompleks, sehingga kadang-kadang kita tidak sempat memikirkan 

penyebab seseorang menerapkan perilaku tersebut. Perilaku kerja 
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didefinisikan sebagai sikap seseorang dalam lingkungan kerja untuk 

mengaplikasikan tindakan dalam bekerja. (Budi Supriani, 2012). 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, 

konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam 

operasionalisasi variabel penelitian. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu:  

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur  (X1)  

2. Keselamatan Kerja (X2) 

3. Perilaku Kerja (Y) 

Variabel yang digunakan untuk mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur, Keselamatan Kerja dan Perilaku Kerja di Baraya Travel Bandung. 

Berikut definisi variabel dan indikator-indikator yang digunakan di penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

Standar 

Operasional 

Prosedur (X1) 

 ”Pedoman 

tertulis yang 

dipergunakan 

untuk 

mendorong dan 

menggerakan 

Analisis 

sistem 

1. Standar operasional 

prosedur sangat 

diperlukan. 

2. SOP diterapkan dengan 

konsisten. 

3. Ada sanksi terhadap 

pelanggaran SOP. 

4. SOP mudah dimengerti. 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 
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Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

suatu kelompok 

untuk mencapai 

tujuan 

organisasi.” 

 

Sumber: Tjipto 

Atmoko (2012) 

 

 

Analisis 

Tugas 

1. Pekerja mengerti SOP 

perusahaan.  

2. Pekerja mampu 

melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan SOP. 

3. Pekerja tidak melakukan 

pekerjaan diluar tanggung 

jawabnya. 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

Analisis 

prosedur 

kerja  

1. Datang tepat waktu. 

2. Memeriksa manifest. 

3. Memeriksa kondisi 

kendaraan. 

4. Menguasai kendaraan 

manual/matic. 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

 

Keselamatan 

Kerja (X2) 

”Rangkaian 

usaha untuk 

menciptakan 

suasana kerja 

yang aman dan 

tentram bagi 

para karyawan 

yang bekerja di 

perusahaan 

yang 

bersangkutan.” 

 

Sumber : Wieke 

Komitmen 

Top 

Management 

terhadap K3 

1. Perusahaan memberikan 

prioritas utama terhadap 

masalah K3. 

2. Ada pengawasan terhadap 

K3 para pekerja. 

3. Perusahaan memberikan 

perlengkapan K3. 

4. Perusahaan memberikan 

pelatihan K3. 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

Lingkungan 

Kerja 

1. Pekerja mengutamakan 

K3. 

2. Pekerja termotivasi 

karena program K3. 

3. Pekerja tidak saling 

menyalahkan bila terjadi 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

16 

 

17 

 

18 
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Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

dan Ludfi 
Armanu (2012) 

 

 

kecelakaan.   

Keterlibatan 

Pekerja 

dalam K3 

1. Pekerja dilibatkan dalam 

perencanaan program K3. 

2. Pekerja melaporkan jika 

terjadi kecelakaan atau 

situasi yang bahaya. 

3. Pekerja diminta 

mengingatkan pekerja 

lain tentang bahaya dan 

K3. 

4. Pekerja dilibatkan dalam 

penyampaian informasi 

kekurangan K3. 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Perilaku 

Kerja (Y)  

“Sikap 

seseorang 

dalam 

lingkungan 

kerja untuk 

mengaplikasik

an  tindakan 

dalam 

bekerja.”  

 

Sumber : Budi 
Suprani (2012) 

 

Pengetahuan  1. Pengetahuan standar 

operasional prosedur 

perusahaan.  

2. Pengetahuan tentang K3. 

3. Pengetahuan pelaksanaan 

K3. 

4. Pengetahuan rambu-

rambu lalulintas.  

Ordinal 

 

 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

23 

 

 

24 

25 

 

26 

 

Pengalaman  1. Mengendarai bus tidak 

melebihi 40 km/jam 

dalam kota dan 60 

km/jam untuk luar kota.  

2. Berhati-hati dalam 

mengendarai bus. 

3. Mematuhi rambu 

lalulintas. 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

27 

 

 

 

28 

 

29 
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Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

4. Mengetahui situasi dan 

kondisi di jalan raya. 

5. Tanggung jawab dalam 

mengendarai bus.  

Ordinal 

 

Ordinal 

30 

 

31 

 

 

Komunikasi  1. Bersikap sopan kepada 

penumpang. 

2. Selalu tersenyum 

3. Keramahan.  

4. Mengucapkan salam dan 

terimakasih. 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

32 

 

33 

34 

35 

Sumber : Data diolah peneliti 2019 

 

Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk 

pertanyaan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan dengan alternatif 

jawaban dalam kuesioner. Terdapat beberapa macam skala pengukuran, seperti 

skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran 

itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan ratio (Sugiyono, 2016:93). 

 

Penelitian ini menggunakan skala ordinal, menurut Sugiyono (2014:98) 

skala ordinal merupakan skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, 

tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Dalam kegiatan penelitian, istilah sampel dan juga populasi tentunya 

sudah tidak asing lagi. Peneliti menggunakan populasi serta sampel untuk 

mengetahui kondisi dari suatu wilayah dalam lingkungan kerja. 
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3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80), pengertian Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Populasi dari penelitian ini adalah pekerja di Baraya Travel Bandung yang 

berjumlah 50 pekerja, yaitu bagian driver Baraya Travel Bandung. 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:81), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Kemudian 

menurut Sabar, pengertian sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi 

yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili 

populasinya. 

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang 

dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut: 



85 
 

 
 

                   
 21 eN

N
n




 

Keterangan: 

n : ukuran sampel 

N : populasi 

e : tingkat kepercayaan atau ketetapan yang diinginkan (0,05) 

Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 50 

pekerja, dengan perhitungan sebagai berikut: 

444,44

125,01

50

)05,0(501

50
2









n

n

n

 

Jadi dari anggota populasi, yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 

44,444 atau dibulatkan menjadi 45 pekerja. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik yang digunakan. Menurut Sugiyono (2016:81), terdapat dua teknik 

sampling yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:  

1. Probability Sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, 

simple random sampling, proportionate stratified random sampling, 
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disproportionate stratified random sampling, sampling area 

(cluster) sampling (sampling menurut daerah). 

 2. Non Probability Sampling, merupakan teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 

sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, 

purposive, jenuh, snowball. 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah probability 

sampling dengan cara pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling. Menurut Sugiyono (2016:85), pengertian simple random sampling 

adalah:  

“Simple random sampling dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila 

anggota populasi dianggap homogen.”  

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan Teknik simple random 

sampling adalah karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut, 

sehingga lebih mudah. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 
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standar yang ditetapkan, Sugiyono (2017:224). Prosedur pengumpulan data 

merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan 

dalam penelitian.  

Berikut sumber dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

 

a. Data Primer  

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner dan wawancara yang 

dilakukan di Baraya Travel Bandung. Metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis meliputi dua hal yaitu:  

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2017) “Angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. 

Penyebaran kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dengan menggunakan daftar pernyataan mengenai standar 

operasional prosedur, keselamatan kerja dan perilaku kerja.   

2. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara dilakukan dalam bentu pertanyaan, dalam penelitian ini yang 
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menjadi objek penulis sebagai narasumber adalah Manajer Operasional 

Baraya Travel Bandung. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data sekunder juga bisa 

diperoleh dari dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber yang mendukung pada penelitian. Data 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari 

Baraya Travel Bandung adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah, profil, SOP dan keselamatan kerja di Baraya Travel Bandung.  

b. Buku- buku yang berhubungan dengan penelitian  

c. Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang diteliti.  

d. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji dan     

menelaah karya tulis yang berhubungan dan sesuai dengan 

pembahasan pada penelitian ini. 

3.5 Uji Istrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. 

Menurut Sugiyono (2016:102), instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang 

diamati, kemudian secara spesifik semua fenomena disebut variabel penelitian. 

Uji validitas dan reliabilitas merupakan uji yang dilakukan terhadap 

instrument penelitian. Kedua uji tersebut digunakan untuk mengetahui apakah 
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setiap instrumen penelitian layak untuk dipakai dalam penelitian. Instrumen 

penelitian disini yaitu berupa kuesioner. 

 

Instrumen penelitian dengan metode kuesioner hendaknya disusun 

berdasarkan indikator-indikator yang telah dijabarkan dalam tabel operasionalisasi 

variabel sehingga masing-masing pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap 

responden lebih jelas serta dapat terstruktur. Untuk bisa menetapkan indikator-

indikator dari setiap variabel yang diteliti maka diperlukan wawasan yang luas 

dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. 

Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar 

diperoleh indikator yang valid. Caranya dapat dilakukan dengan membaca 

berbagai referensi seperti buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

sejenis, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. (Sugiyono, 2016:104). 

3.5.1  Uji Validitas Kuesioner 

Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur, 

Sugiyono (2017:384).  

Cara untuk mencari nilai variabel dari sebuah item adalah dengan 

mengkorelasikan skor item tersebut dengan total skor item-item dari variabel 

tersebut, apabila nilai korelasi diatas 0,3 maka dapat dikatakan item tersebut 

memberikan tingkat kevalidan yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi 

dibawah 0,3 maka dikatakan item tersebut kurang valid. Metode korelasi yang 

digunakan adalah pearson product moment sebagai berikut: 
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Dimana :  

r         = Koefisien korelasi 

n        = Jumlah sampel  

∑X      = Jumlah skor item 

∑Y      = Jumlah total skor jawaban 

∑X2    = Jumlah kuadrat skor item 

∑Y2    = Jumlah kuadrat total skor jawaban 

∑XY   = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor 

3.5.2  Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten. Uji 

reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Menurut Sugiyono (2017:130) 

menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan 

menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

Uji reliabilitas ini dilakukan terhadap item pernyataan dalam kuesioner 

yang telah dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dengan Split Half. Berikut ini 

adalah langkah kerja yang dilakukan dalam uji reliabilitas, yaitu: 
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a.  Menghitung validitas item-item, item-item yang valid dikumpulkan jadi 

satu dan yang tidak valid dibuang.  

b. Membagi item-item yang valid menjadi dua belahan setiap belahan dipilih 

secara acak (random), separuh masuk belahan pertama dan separuh lagi 

masuk belahan kedua.  

c.  Menjumlahkan skor item setiap belahan sehingga didapat dua skor total 

untuk belahan pertama dan kedua.  

d. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dan kedua dengan teknik 

korelasi product moment.   

e.  Menghitung koefisien reliabilitas dengan memasukan koefisien korelasi 

skor total belahan pertama dan kedua kedalam rumus Spearman Brown. 

 

   
b

b

r

r
r




1

2

 

Keterangan : 

r    = Nilai reabilitas 

rb  = Korelasi pearson product moment antara belahan pertama (ganjil) dan  

belahan kedua (genap), batas reliabilitas minimal 0,7 

3.6 Metode Analisis dan Uji Hipotesis 

Pengolahan data menggunakan perhitungan statistik regresi berganda. 

Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari 

satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga 

dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu 
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variabel. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik, banyak sekali 

macamnya, tergantung pada skala data per variabel. Berdasarkan hasil perolehan 

data dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan.  

Skala Likert digunakan untuk mengukur Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja. Dalam skala likert, variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen dimana alternatifnya berupa pernyataan. 

Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Adapun alternatif 

jawaban dengan menggunakan skala likert, yaitu dengan memberikan skor pada 

masing-masing jawaban sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban dengan Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Baik 1 

Tidak Sesuai/Tidak Baik 2 

Cukup Sesuai/Cukup Baik 3 

Sesuai/Baik 4 

Sangat Sesuai/Sangat Baik 5 

Sumber: Sugiyono (2017:94) 

Ketika data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif atas variabel independen dan dependennya yang selanjutnya 

dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah skor responden. Dari jumlah skor 

jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian untuk 
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setiap item pernyataan. Penskoran yang dilakukan dengan menggunakan skala 

Likert dengan interval skor 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 5 (Sangat 

Setuju).  

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih 

variabel (variabel yang berdiri sendiri), Sugiyono (2017:35). Metode analisis 

deskriptif dalam penelitian ini menggunakan frekuensi dengan menggunakan rata-

rata. Setelah penyebaran kuesioner sebagai instrumen alat ukur kepada responden, 

selanjutnya hasil penyebaran kuesioner tersebut dicari rata-ratanya dengan 

menggunakan rumus dari Husein Umar (2013:130) yaitu: 

 rataskorrata
repondenpernyataan

sionerJawabanKue
p 



 


 

Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif bertujuan untuk 

memperoleh tanggapan responden mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu 

standar operasional prosedur, keselamatan kerja dan perilaku kerja. Garis 

kontinum adalah garis yang digunakan untuk menganalisa, mengukur, dan 

menunjukkan seberapa besar tingkat kekuatan variabel yang sedang diteliti, sesuai 

instrumen yang digunakan. Model garis kontinum ini menggunakan perhitungan 

skor yang dijelaskan pada rumus sebagai berikut: 

    
K

SRST
r
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5

15



r  

Dimana : 

P   = Panjang kelas interval  

Rentang = Data terbesar – Data terkecil 

Banyak Kelas = 5 

Penetapan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari 

perbandingan antara skor actual dan skor ideal. Perolehan kecenderungan jawaban 

responden akan didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban yang selanjutnya 

akan dikategorikan pada rentang skor berikut ini:   

Tabel 3.3 

Kategori Interprestasi Skor 

 

Skala Kategori 

1,00-1,80 Sangat Tidak Baik 

1,81-2,60 Tidak Baik 

2,61-3,40 Kurang Baik 

3,41-4,20 Baik 

4,21-5,00 Sangat Baik 

 Sumber : Sugiyono (2017) 

Untuk mengklasifikasikannya dapat dilihat pada garis kontinum sebagai 

berikut : 

   STB TB KB B SB 

 1 1,80 2,60 3,40 4,20 5 

Gambar 3.1 

Garis Kontinum 
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3.6.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif merupakan analisis yang digunakan untuk membahas 

data kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 

mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar operasional prosedur dan 

keselamatan kerja terhadap perilaku kerja. 

3.6.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dalam 

melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, bila dua arah atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) jadi analisis regresi ganda akan dilakukan 

bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua), Sugiyono (2017:277).  

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu standar 

operasional prosedur dan keselamatan kerja terhadap perilaku kerja sebagai 

variabel dependennya. Adapun model dasar dari regresi linear berganda dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  eXbXbaY  2211  

 Keterangan : 

 Y  = Perilaku kerja 

 a  = Konstanta 

 21 bb   = Koefisien regresi variabel independen 
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1X  = Standar operasional prosedur 

 
2X  = Keselamatan kerja 

 e  = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

3.6.2.2 Analisis Korelasi Berganda  

Analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi 

(hubungan) linear antara dua variabel, korelasi tidak menunjukkan hubungan 

fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan variabel 

dependen dengan variabel independen, Imam Ghozali (2013:96). Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan atau seberapa erat 

hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Analisis 

korelasi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

besaranya derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel X1 (Standar 

operasional prosedur), X2 (Keselamatan kerja), dan Y (Perilaku Kerja). Cara 

mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

     Sumber: Sugiyono (2017:184) 
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3.6.3 Uji Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dinyatakan 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik, Sugiyono (2017:64). Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji 

kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. 

3.6.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)  

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan di dalam model memiliki pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang 

digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya. Jika 

nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 5% maka variabel independen akan 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen, Imam 

Ghozali (2013:98).  

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengujian hipotesis 

simultan adalah sebagai berikut :   

1. Membuat formula uji hipotesis  

H0 : β1 , β2 = 0, tidak ada pengaruh standar operasional prosedur dan 

keselamatan kerja terhadap perilaku kerja. 

H1 : β1 , β2 ≠ 0, terdapat pengaruh standar operasional prosedur dan 

keselamatan kerja terhadap perilaku kerja. 
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2. Menentukan tingkat signifikansi    

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α = 0,05 artinya 

kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai 

probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.  

3. Menghitung nilai f-hitung dengan rumus 

     11

/
2

2




knR

KR
F

 

 Keterangan : 

 F  = F hitung 

 
2R  = Koefisien Korelasi Ganda 

 K  = Jumlah Variabel Independen 

 N  = Jumlah Anggota Sampel 

4. Hasil f-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria :  

a. Bila F-hitung < F-tabel, variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen, H₀ diterima dan H₁ ditolak.  

b. Bila F-hitung > F-tabel, variabel bebas (independen) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen, H₀ ditolak dan H₁ 

diterima.  

5. Berdasarkan probabilitas  

H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α)  

6. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan didukung 

oleh teori yang sesuai dengan objek dan masalah penelitian. 
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3.6.3.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)   

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Menurut Imam 

Ghozali (2013:98) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan 

menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Langkah-

langkah pengujian hipotesis parsial adalah sebagai berikut :  

 

1. Membuat formula uji hipotesis  

a.  Standar Operasional Prosedur 

H0 : β1 = 0, tidak ada pengaruh standar operasional prosedur 

terhadap perilaku kerja   

H1 : β1 ≠ 0, ada pengaruh standar operasional prosedur terhadap 

perilaku kerja  

b.  Keselamatan Kerja 

H0 : β1 = 0, tidak ada pengaruh keselamatan kerja terhadap 

perilaku kerja   

H1 : β1 ≠ 0, ada pengaruh keselamatan kerja  terhadap perilaku 

kerja  

2. Menentukan tingkat signifikansi  

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α = 0,05 artinya 

kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai 

probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.   
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3. Menghitung nilai t-hitung   

Menghitung nilai t-hitung digunakan rumus sebagai berikut: 

   
p

p

r

nr
t

21

2






 

 Keterangan : 

 

 t  = Tingkat signifikan 
hitungt  yang selanjutnya dengan tabelt  

 
pr  = Koefisien korelasi 

 n  = Banyaknya responden 

 

4. Hasil t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria :  

a. Bila t-hitung < t-tabel, variabel bebas (independen) secara individu 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, H₀ diterima dan H₁ 

ditolak.  

b. Bila t-hitung > t-tabel, variabel bebas (independen) secara individu  

berpengaruh terhadap variabel dependen, H₀ ditolak dan H₁ 

diterima. 

 

5. Berdasarkan probabilitas  

H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 

(α)  

6. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan 

didukung oleh teori yang sesuai dengan objek dan masalah penelitian. 
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3.6.3.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil memperlihatkan 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati  satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan 

variabel-variabel dependen. Tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut 

memiliki suatu kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model. Agar terhindar dari bias tersebut, 

maka digunakan nilai adjusted R², dimana nilai adjusted R² mampu naik atau 

turun apabila terjadi penambahan satu variabel independen, Imam Ghozali 

(2013:87).  

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. Menurut Sugiyono (2017:292), rumus untuk 

menghitung koefisien determinasi secara simultan yaitu : 

              

Dimana : 10 2  r  

Keterangan : 

Kd = Koefisen Determinasi 

    Koefisien Korelasi 
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Analisis koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase pengaruh variabel X1, X2 dan terhadap variabel Y 

secara parsial. Untuk mencari besarnya koefisien determinasi secara parsial dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

  %100 ZeroOrderKd 
 

Keterangan : 

         =   Standar koefisien beta 

ZeroOrder = Matrik korelasi variabel independen dengan variabel        

dependen. 

 

3.7 Rancangan Kuesionar 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa Closed Question/Multiple Choice 

Questions, maksudnya adalaha pertanyaan yang diajukan kepada responden yang 

telah disediakan pilihan jawabannya. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan di Baraya Travel Bandung 

yang beralamat Jl. Surapati No.199, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, 

Jawa Barat 40123. Kemudian waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai 

dengan September 2019. 
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Tabel 3.5 

Time Schedule Penelitian 

 

 

No 

 

 

Kegiatan 

Waktu Pelaksaan Penelitian  

Agustus September Oktober 

Minggu Ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan Penelitian              

2. Perencanaan             

3. Pengolahan Data              

4. Penyusunan Laporan             
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini akan menganalisis tentang “Penerapan Standar 

Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja serta pengaruhnya terhadap Perilaku 

Kerja di Baraya Travel Bandung”. Pembahasan  hasil penelitian ini dimulai dari 

uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif dengan mendeskripsikan variabel 

penelitian untuk mengetahui pengaruh Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja. 

4.1.1   Profil  Baraya Travel  

 Baraya Travel adalah sebuah anak perusahaan dari PT Nur Rachmadi 

Bersama. Baraya Travel didirikan pada tanggal 21 Oktober 2005. Perusahaan ini 

bergerak dalam bidang jasa transportasi yang saat ini melayani rute perjalanan 

Jakarta - Bandung. Baraya Travel didirikan oleh Bambang Utama sebagai pemilik 

perusahaan dengan mengajukan proposal bisnis ke sembilan saudaranya dan 

didorong rasa sosial untuk membantu masyarakat atas kebutuhan transportasi 

dengan harga yang terjangkau. 

Terbatasnya modal yang tersedia yaitu hanya sebesar Rp. 50.000.000,- dan 

kendaraan sebanyak 2 mobil elf, Baraya Travel mulai beroperasi melayani calon 

penumpang dengan rute Jakarta - Bandung. Outlet penjualan yang tersedia pada 

saat itu hanya tiga 3 outlet yaitu Lombok yang terletak di Bandung, lalu Sarinah 

dan Melawai yang terletak Jakarta. Terinspirasi dengan jasa transportasi udara
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yang berbasis LCC (Low Cost Carrier), Baraya Travel memulai dengan harga 

yang sangat murah yaitu Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).  

Seiring berjalannya waktu, jumlah pelanggan Baraya Travel semakin 

besar, karena harga tiket yang ditawarkan sesuai dengan daya beli masyarakat 

bahkan lebih murah dibandingkan perusahaan jasa transportasi lainnya. Perlahan 

namun pasti perusahaan ini pun mulai berkembang dan mulai mendirikan banyak 

outlet baru agar dapat menjangkau masyarakat dengan mudah. Semakin dikenal 

dimasyarakat, ternyata peminat atau konsumen Baraya Travel bukan hanya dari 

kalangan bawah saja tapi masyarakat kalangan atas juga menjadi konsumennya. 

Dan hingga sekarang Baraya Travel dikenal sebagai travel termurah dengan 

pelayanan yang memuaskan.  

Sampai saat ini telah berdiri 29 outlet yang tersebar dengan 7 outlet di 

Bandung dan 22 outlet di Jakarta. Baraya Travel terus meningkatkan 

pelayanannya dengan menambahkan jumlah armada yang hingga kini telah 

memiliki lebih dari 100 Armada Elf Isuzu dengan kapasitas 12 orang dengan 

kenyamanan dan keamanan yang terjamin untuk konsumen. Pengembangan usaha 

juga dilakukan dengan membuka cabang usaha lain yaitu Baraya Pariwisata dan 

Baraya Kargo. Setiap harinya rata-rata melayani 2000 penumpang dengan rute 

Jakarta-Bandung atau sebaliknya.  

Baraya Travel memiliki visi, misi dan moto sebagai berikut: 

1. Visi  

Menjadikan  perusahaan transportasi yang terbaik di kelas jasa angkutan 

travel,  cargo dan Tours & travel  
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2.   Misi  

a.   Memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pelanggan  

b. Mengedepankan pelayanan jasa transportasi travel dan kargo, dan 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan turis dalam 

serta luar negeri 

c. Memberikan harga yang terbaik untuk jasa transportasi, kargo dan 

pelayanan wisata dalam dan luar negeri serta memberikan solusi 

perjalanan wisata terbaik untuk pelanggan  

3.   Moto  

Berikanlah pelayanan yang terbaik dan pastikan pelanggan merasa puas 

4.1.2   Gambaran Umum Responden 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 45 orang 

driver di Baraya Travel Bandung. Berikut ini akan diuraikan gambaran umum 

responden untuk mengetahui tentang karakteristik karyawan yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Adapun hasil 

pengelompokkan tersebut: 

Tabel 4.1 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Karyawan Persentase 

Laki-Laki 45 100,0% 

Perempuan 0 0% 

Jumlah 45 100,0% 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

Tabel 4.1 di atas menunjukan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin. Seluruhnya driver di Baraya Travel Bandung yang menjadi responden 

berjenis kelamin laki-laki. 
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Tabel 4.2 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Karyawan Persentase 

20 – 29 17 37.8% 

30 – 39 22 48.9% 

40 – 49 6 13.3% 

Jumlah 45 100.0% 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

Tabel 4.2 di atas menunjukan karaktersistik respoden berdasarkan usia. 

Yang paling banyak ada pada usia 20 - 29 tahun yaitu sebanyak 37,8%, diikuti 

usia 30 - 39 tahun sebanyak 48,9%, dan usia antara 40 - 49 tahun ada sebanyak 

13,3 %. Hasil yang diperoleh menunjukkan karyawan Baraya Travel Bandung 

memiliki rata-rata usia 20- 29 tahun. 

4.1.3 Analisis Instrumen (Uji Validitas dan Reliabilitas) 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

ukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang diajukan itu valid dan reliabel 

atau tidak maka harus melakukan pengujian terhadap kuesioner yang digunakan 

kepada para responden. 

4.1.3.1 Uji Validitas  

Pengujian validitas menggunakan nilai Correlation. Indeks validitas 

dihitung menggunakan korelasi Product moment. Butir pernyataan dinyatakan 

valid jika koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3.  

 Variabel Standar Operasional Prosedur (X1) diukur dengan 11 item 

pernyataan. Berikut adalah hasil uji validitas untuk Variabel Standar Operasional 

Prosedur (X1). 
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Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Standar Operasional Prosedur  

No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi (r) 

Nilai 

r kritis 
Kesimpulan 

X1.1 0,802 0,3 Valid 

X1.2 0,588 0,3 Valid 

X1.3 0,580 0,3 Valid 

X1.4 0,707 0,3 Valid 

X1.5 0,783 0,3 Valid 

X1.6 0,631 0,3 Valid 

X1.7 0,860 0,3 Valid 

X1.8 0,613 0,3 Valid 

X1.9 0,675 0,3 Valid 

X1.10 0,623 0,3 Valid 

X1.11 0,681 0,3 Valid 

 

Hasil uji validitas menunjukkan semua item Variabel Standar Operasional 

Prosedur (X1) memiliki nilai rhitung lebih besar dari r tabel 0,3. (r > 0,3) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 11 item variabel Standar Operasional Prosedur (X1) 

valid. Alat ukur berupa pernyataan kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang 

baik yang berarti dapat mengukur variabel Standar Operasional Prosedur yang 

diteliti.  

 Variabel Keselamatan Kerja (X2) diukur dengan 11 item pernyataan. 

Berikut adalah hasil uji validitas untuk Variabel Keselamatan Kerja (X2). 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Keselamatan Kerja 

No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi (r) 

Nilai 

r kritis 
Kesimpulan 

X2.1 0,894 0,3 Valid 

X2.2 0,782 0,3 Valid 

X2.3 0,730 0,3 Valid 

X2.4 0,794 0,3 Valid 
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No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi (r) 

Nilai 

r kritis 
Kesimpulan 

X2.5 0,558 0,3 Valid 

X2.6 0,803 0,3 Valid 

X2.7 0,753 0,3 Valid 

X2.8 0,817 0,3 Valid 

X2.9 0,895 0,3 Valid 

X210 0,812 0,3 Valid 

X2.11 0,886 0,3 Valid 

 

Hasil uji validitas menunjukkan semua item Variabel Keselamatan Kerja  

(X2) memiliki nilai rhitung lebih besar dari r tabel 0,3. (r > 0,3) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 11 item variabel Keselamatan Kerja (X2) valid. Alat ukur 

berupa pernyataan kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik yang 

berarti dapat mengukur variabel Keselamatan Kerja  yang diteliti.  

 Variabel Perilaku Kerja (Y) diukur dengan 13 item pernyataan. Berikut 

adalah hasil uji validitas untuk Variabel Perilaku Kerja. 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Perilaku Kerja 

No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi (r) 

Nilai 

r kritis 
Kesimpulan 

Y1.1 0,762 0,3 Valid 

Y1.2 0,660 0,3 Valid 

Y1.3 0,599 0,3 Valid 

Y1.4 0,823 0,3 Valid 

Y1.5 0,855 0,3 Valid 

Y1.6 0,664 0,3 Valid 

Y1.7 0,705 0,3 Valid 

Y1.8 0,624 0,3 Valid 

Y1.9 0,820 0,3 Valid 

Y1.10 0,654 0,3 Valid 

Y1.11 0,775 0,3 Valid 

Y1.12 0,883 0,3 Valid 

Y1.13 0,897 0,3 Valid 
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Hasil uji validitas menunjukkan semua item Variabel Perilaku Kerja (Y) 

memiliki nilai rhitung lebih besar dari r tabel 0,3 (r > 0,3) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 13 item variabel Perilaku Kerja valid. Alat ukur berupa 

pernyataan kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik yang berarti dapat 

mengukur variabel Perilaku Kerja yang diteliti.  

4.1.3.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas menggunakan metode Spearman-Brown (Split-Half 

Coefficient) dimana kuesioner dinyatakan reliable apabila koefisiennya  0,7. 

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode Spearman-Brown (Split-Half 

Coefficient) diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner X1 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .840 

N of Items 6
a
 

Part 2 Value .680 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 11 

Correlation Between Forms .865 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .927 

Unequal Length .928 

Guttman Split-Half Coefficient .910 

a. The items are: X1.1, X1.3, X1.5, X1.7, X1.9, X1.11      . 
b. The items are: X1.11, X1.2, X1.4, X1.6, X1.8, X1.10      . 

 

Diperoleh nilai reliabilitas Spearman-Brown (Split-Half Coefficient) untuk 

variabel Standar Operasional Prosedur (X1) sebesar 0,927. Dapat dilihat nilai 

reliabilitas untuk variabel X1 lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kuesioner variabel Standar Operasional Prosedur sudah memiliki tingkat 

keandalan (kekonsistenan) yang baik untuk mengukur variabel yang diteliti. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner X2  

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .891 

N of Items 6
a
 

Part 2 Value .886 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 11 

Correlation Between Forms .887 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .940 

Unequal Length .941 

Guttman Split-Half Coefficient .935 

a. The items are: X2.1, X2.3, X2.5, X2.7, X2.9, X2.11      . 
b. The items are: X2.11, X2.2, X2.4, X2.6, X2.8, X210       . 

 

Diperoleh nilai reliabilitas Spearman-Brown (Split-Half Coefficient) untuk 

variabel Keselamatan Kerja  (X2) sebesar 0,940. Dapat dilihat nilai reliabilitas 

untuk variabel X2 lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner variabel Keselamatan Kerja sudah memiliki tingkat keandalan 

(kekonsistenan) yang baik untuk mengukur variabel yang diteliti. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Y 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .904 

N of Items 7
a
 

Part 2 Value .846 

N of Items 6
b
 

Total N of Items 13 

Correlation Between Forms .855 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .922 

Unequal Length .922 

Guttman Split-Half Coefficient .911 

a. The items are: Y1.1, Y1.3, Y1.5, Y1.7, Y1.9, Y1.11, Y1.13      . 
b. The items are: Y1.13, Y1.2, Y1.4, Y1.6, Y1.8, Y1.10, Y1.12      . 

 

Diperoleh nilai reliabilitas Spearman-Brown (Split-Half Coefficient) untuk 

variabel Perilaku Kerja (Y) sebesar 0,922. Dapat dilihat nilai reliabilitas untuk 
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variabel Y lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

variabel Perilaku Kerja sudah memiliki tingkat keandalan (kekonsistenan) yang 

baik untuk mengukur variabel yang diteliti. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner  

Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas  

Nilai 

 kritis 
Kesimpulan 

Standar operasional prosedur (X1) 0,927 0,7 Reliabel 

Keselamatan kerja (X2) 0,940 0,7 Reliabel 

Perilaku kerja (Y) 0,922 0,7 Reliabel 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner untuk ketiga 

variabel lebih besar dari nilai kritis 0,7. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

alat ukur (kuesioner) penelitian yang digunakan sudah reliabel. 

4.1.4 Analisis Deskriptif 

Untuk memperoleh gambaran Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Keselamatan Kerja dan Perilaku Kerja pada karyawan Baraya Travel Bandung 

berdasarkan hasil tanggapan responden, selanjutnya akan diuraikan skor dan 

distribusi tanggapan responden untuk setiap indikator variabel penelitian. Setiap 

jawaban dari responden diberi nilai berdasarkan skala likert. Selanjutnya dicari 

rata-rata dari setiap jawaban responden dan penilaian dari rata-rata tersebut 

dikategorikan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan pada bab3.  

4.1.4.1 Standar Operasional Prosedur pada Baraya Travel Bandung 

Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) diukur dengan 3 dimensi 

yakni Analisis Sistem, Analisis Tugas, Analisis Prosedur Kerja. Hasil tanggapan 

responden untuk setiap indicator Standar Operasional Prosedur (SOP) dari 
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masing-masing dimensi diuraikan sebagai berikut.  

1. Dimensi Analisis Sistem 

   Tabel 4.10 

Standar Operasional Prosedur Sangat Diperlukan 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 4 8,9% 20 

Setuju 4 25 55,6% 100 

Cukup setuju 3 12 26,7% 36 

Tidak Setuju 2 4 8,9% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 164 

Rata-rata    3,64 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Standar Operasional 

Prosedur sangat diperlukan seperti yang disajikan pada Tabel 4.10, diperoleh 

untuk pernyataan Standar Operasional Prosedur sangat diperlukan, responden 

yang menyatakan sangat setuju ada sebesar  8,9%, yang menyatakan setuju ada  

55,6%, yang menyatakan cukup setuju ada 26,7%, dan yang menyatakan tidak 

setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,64 masuk dalam 

kategori baik. 

Tabel 4.11 

SOP Diterapkan dengan Konsisten 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 5 11,1% 25 

Setuju 4 11 24,4% 44 

Cukup setuju 3 21 46,7% 63 

Tidak Setuju 2 8 17,8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 148 

Rata-rata    3,29 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator SOP diterapkan dengan 
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konsisten seperti yang disajikan pada Tabel 4.11, diperoleh untuk pernyataan 

Standar Operasional Prosedur diterapkan dengan konsisten, responden yang 

menyatakan sangat setuju ada sebesar 11,1%, yang menyatakan setuju ada 24,4%, 

yang menyatakan cukup setuju ada 46,7%, dan yang menyatakan tidak setuju ada 

17,8%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,29 masuk dalam kategori 

cukup baik. 

 Tabel 4.12 

Ada Sanksi terhadap Pelanggaran SOP 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 5 11,1% 25 

Setuju 4 10 22,2% 40 

Cukup setuju 3 19 42,2% 57 

Tidak Setuju 2 11 24,4% 22 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 144 

Rata-rata    3,20 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Ada sanksi terhadap 

pelanggaran SOP seperti yang disajikan pada Tabel 4.12, diperoleh untuk 

pernyataan Ada sanksi terhadap pelanggaran Standar Operasional Prosedur, 

responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar  11,1%, yang menyatakan 

setuju ada 22,2%, yang menyatakan cukup setuju ada 42,2%, dan yang 

menyatakan tidak setuju ada 24,4%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini 

sebesar 3,20 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.13     

SOP Mudah Dimengerti 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 4 8,9% 20 

Setuju 4 14 31,1% 56 

Cukup setuju 3 15 33,3% 45 
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Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Tidak Setuju 2 10 22,2% 20 

Sangat Tidak Setuju 1 2 4,4% 2 

Total Skor  45 100,0% 143 

Rata-rata    3,18 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator SOP mudah dimengerti 

seperti yang disajikan pada Tabel 4.13, diperoleh untuk pernyataan Standar 

Operasional Prosedur harus mudah dimengerti, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 8,9%, yang menyatakan setuju ada 31,1%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 33,3%, yang menyatakan tidak setuju ada 22,2% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 4,4%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 3,18 masuk dalam kategori cukup baik. 

2. Dimensi Analisis Tugas  

Tabel 4.14     

Pekerja Mengerti SOP Perusahaan 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 23 51,1% 92 

Cukup setuju 3 13 28,9% 39 

Tidak Setuju 2 6 13,3% 12 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 158 

Rata-rata    3,51 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja mengerti SOP 

perusahaan seperti yang disajikan pada Tabel 4.14, diperoleh untuk pernyataan 

Pekerja mengerti Standar Operasional Prosedur perusahaan, responden yang 

menyatakan sangat setuju ada sebesar  6,7%, yang menyatakan setuju ada  51,1%, 
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yang menyatakan cukup setuju ada 28,9%, dan yang menyatakan tidak setuju ada 

13,3%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,51 masuk kategori baik. 

Tabel 4.15     

Pekerja Mampu Melakukan Pekerjaannya Sesuai dengan SOP 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 2 4,4% 8 

Cukup setuju 3 14 31,1% 42 

Tidak Setuju 2 15 33,3% 30 

Sangat Tidak Setuju 1 11 24,4% 11 

Total Skor  45 100,0% 106 

Rata-rata    2,36 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja mampu 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP seperti yang disajikan pada Tabel 

4.15, diperoleh untuk pernyataan Pekerja mampu melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur, responden yang menyatakan sangat setuju 

ada sebesar  6,7%, yang menyatakan setuju ada 4,4%, yang menyatakan cukup 

setuju ada 31,1%, yang menyatakan tidak setuju ada 33,3% dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju ada 24,4%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,36 

masuk dalam kategori tidak baik. 

Tabel 4.16     

Pekerja tidak Melakukan Pekerjaan Diluar Tanggung Jawabnya 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 1 2,2% 5 

Setuju 4 1 2,2% 4 

Cukup setuju 3 31 68,9% 93 

Tidak Setuju 2 12 26,7% 24 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 126 

Rata-rata    2,80 



117 

 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja tidak 

melakukan pekerjaan diluar tanggung jawabnya seperti yang disajikan pada Tabel 

4.16, diperoleh untuk pernyataan Pekerja tidak melakukan pekerjaan diluar 

tanggung jawabnya, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar  2,2%, 

yang menyatakan setuju ada 2,2%, yang menyatakan cukup setuju ada 68,9%, dan 

yang menyatakan tidak setuju ada 26,7%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini 

sebesar 2,80 masuk dalam kategori cukup baik. 

3. Dimensi Analisis Prosedur Kerja 

Tabel 4.17     

Datang Tepat Waktu 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 5 11,1% 25 

Setuju 4 10 22,2% 40 

Cukup setuju 3 19 42,2% 57 

Tidak Setuju 2 11 24,4% 22 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 144 

Rata-rata    3,20 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Datang tepat waktu 

seperti yang disajikan pada Tabel 4.17, diperoleh untuk pernyataan Datang 

maksimal 15 menit sebelum waktu keberangkatan, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 11,1%, yang menyatakan setuju ada 22,2%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 42,2%, dan yang menyatakan tidak setuju ada 

24,4%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,20 masuk dalam kategori 

cukup baik. 
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Tabel 4.18     

Memeriksa Manifes 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 4 8,9% 20 

Setuju 4 3 6,7% 12 

Cukup setuju 3 12 26,7% 36 

Tidak Setuju 2 19 42,2% 38 

Sangat Tidak Setuju 1 7 15,6% 7 

Total Skor  45 100,0% 113 

Rata-rata    2,51 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Memeriksa manifes 

seperti yang disajikan pada Tabel 4.18, diperoleh untuk pernyataan Memeriksa 

manifest, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 8,9%, yang 

menyatakan setuju ada 6,7%, yang menyatakan cukup setuju ada 26,7%, yang 

menyatakan tidak setuju ada 42,2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 

15,6%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,51 masuk dalam kategori 

tidak baik. 

Tabel 4.19 

Memerikasa Kondisi Kendaraan 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 5 11,1% 20 

Cukup setuju 3 9 20,0% 27 

Tidak Setuju 2 21 46,7% 42 

Sangat Tidak Setuju 1 7 15,6% 7 

Total Skor  45 100,0% 111 

Rata-rata    2,47 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Memerikasa kondisi 
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kendaraan seperti yang disajikan pada Tabel 4.19, diperoleh untuk pernyataan 

Memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 6,7%, yang menyatakan setuju ada 11,1%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 20,0%, yang menyatakan tidak setuju ada 46,7% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 15,6%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 2,47 masuk dalam kategori tidak baik. 

 

Tabel 4.20   

Menguasai Kendaraan Manual/Matic 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 2 4,4% 10 

Setuju 4 17 37,8% 68 

Cukup setuju 3 9 20,0% 27 

Tidak Setuju 2 17 37,8% 34 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 139 

Rata-rata    3,09 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Menguasai kendaraan 

manual/matic, seperti yang disajikan pada Tabel 4.20, diperoleh untuk pernyataan 

Menguasai kendaraan manual/matic, responden yang menyatakan sangat setuju 

ada sebesar 4,4%, yang menyatakan setuju ada 37,8%, yang menyatakan cukup 

setuju ada 20,0%, dan yang menyatakan tidak setuju ada 37,8 %. Nilai rata-rata 

skor untuk indikator ini sebesar 3,09 masuk dalam kategori cukup baik. 

 

Berikut ini adalah hasil skor tanggapan responden dari 11 item pernyataan 

yang diajukan kepada 45 responden untuk mengukur secara deskriptif mengenai 

variabel Standar Operasional Prosedur pada Baraya Travel Bandung. 
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Tabel 4.21 

Skor Penilaian Responden Mengenai Standar Operasional Prosedur 

No Indikator 

Distribusi Tanggapan 

Responden 
Total 

Skor 

Rata- 

Rata 
Ket. 

5 4 3 2 1 Jumlah 

1 
Standar operasional 
prosedur sangat 
diperlukan. 

4 25 12 4 0 45 164 3.64 Baik 

2 
Standar operasional 
prosedur diterapkan 
dengan konsisten. 

5 11 21 8 0 45 148 3.29 Cukup 

3 
Ada sanksi terhadap 
pelanggaran standar 
operasional prosedur. 

5 10 19 11 0 45 144 3.20 Cukup 

4 
Standar operasional 
prosedur harus mudah 
dimengerti. 

4 14 15 10 2 45 143 3.18 Cukup 

5 
Pekerja mengerti 
standar operasional 
prosedur perusahaan. 

3 23 13 6 0 45 158 3.51 Cukup 

6 

Pekerja mampu 
melakukan 
pekerjaannya sesuai 
dengan standar 
operasional prosedur. 

3 2 14 15 11 45 106 2.36 Tidak Baik 

7 

Pekerja tidak 
melakukan pekerjaan 
diluar tanggung 
jawabnya. 

1 1 31 12 0 45 126 2.80 Cukup 

8 
Datang maksimal 15 
menit sebelum waktu 
keberangkatan. 

5 10 19 11 0 45 144 3.20 Cukup 

9 Memeriksa manifest 4 3 12 19 7 45 113 2.51 Tidak Baik 

10 
Memeriksa kondisi 
kendaraan sebelum 
berangkat. 

3 5 9 21 7 45 111 2.47 Tidak Baik 

11 
Menguasai kendaraan 
manual/matic. 

2 17 9 17 0 45 139 3.09 Cukup 

Total Skor Variabel Standar Operasional Prosedur 1496 3.02 Cukup 

 

 

Hasil penilaian responden pada tabel 4.21 di atas untuk Variabel Standar 

Operasional Prosedur pada Baraya Travel Bandung diperoleh total skor tanggapan 

responden atas 11 butir pernyataan sebesar 1496 dengan rata-rata sebesar 3,02.  

Skor penilaian yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

Garis Kontinum Interval Skor Penilaian Mengenai  

Standar Operasional Prosedur pada Baraya Travel Bandung 

 

Standar Operasional Prosedur pada Driver Baraya Travel Bandung 

berdasarkan penilaian secara keseluruhan cukup baik. Beberapa hal yang dinilai 

kurang baik atau diberikan penilaian rendah oleh responden terkait dengan,  

mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, 

Memeriksa manifest dan Memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. 

4.1.4.2 Keselamatan Kerja  pada Baraya Travel Bandung 

Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja diukur dengan 3 dimensi yakni 

Komitmen Top Managemen, Lingkungan Kerja dan Keterlibatan Pekerja. Hasil 

tanggapan responden untuk setiap indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

dari masing-masing dimensi diuraikan sebagai berikut.  

1. Dimensi Komitmen Top Managemen 

Tabel 4.22      

Perusahaan Memberikan Prioritas Utama terhadap Masalah K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 4 8,9% 20 

Setuju 4 11 24,4% 44 

Cukup setuju 3 15 33,3% 45 

Tidak Setuju 2 12 26,7% 24 

Tidak 

Baik 

 

1,8 1 2,6 3,4 4,2 5 

 

Skor Minimum Skor Maksimum 

Sangat Tidak 

Baik Cukup Baik Baik 
Sangat  

Baik 

3,02 
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Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 3 6,7% 3 

Total Skor  45 100,0% 136 

Rata-rata    3,02 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Perusahaan 

memberikan prioritas utama terhadap masalah K3 seperti yang disajikan pada 

Tabel 4.22, diperoleh untuk pernyataan Perusahaan memberikan prioritas utama 

terhadap masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 8,9%, yang menyatakan setuju ada 24,4%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 33,3%, yang menyatakan tidak setuju ada 26,7% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 6,7%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 3,02 masuk dalam kategori cukup baik. 

 Tabel 4.23     

Ada Pengawasan terhadap K3 Para Pekerja 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 14 31,1% 56 

Cukup setuju 3 10 22,2% 30 

Tidak Setuju 2 15 33,3% 30 

Sangat Tidak Setuju 1 3 6,7% 3 

Total Skor  45 100,0% 134 

Rata-rata    2,98 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Ada pengawasan 

terhadap K3 para pekerja seperti yang disajikan pada Tabel 4.23, diperoleh untuk 

pernyataan Ada pengawasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan para pekerja, 

responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 6,7%, yang menyatakan 

setuju ada 31,1%, yang menyatakan cukup setuju ada 22,2%, yang menyatakan 
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tidak setuju ada 33,3% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 6,7%. Nilai 

rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,98 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.24     

Perusahaan Memberikan Perlengkapan K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 1 2,2% 5 

Setuju 4 7 15,6% 28 

Cukup setuju 3 11 24,4% 33 

Tidak Setuju 2 19 42,2% 38 

Sangat Tidak Setuju 1 7 15,6% 7 

Total Skor  45 100,0% 111 

Rata-rata    2,47 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Perusahaan 

memberikan perlengkapan K3, seperti yang disajikan pada Tabel 4.24, diperoleh 

untuk pernyataan Perusahaan memberikan perlengkapan Keselamatan dan 

Kesehatan, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar  2,2%, yang 

menyatakan setuju ada 15,6%, yang menyatakan cukup setuju ada 24,4%, yang 

menyatakan tidak setuju ada 42,2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 

15,6%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,47 masuk dalam kategori 

tidak baik. 

Tabel 4.25     

Perusahaan Memberikan Pelatihan K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 6 13,3% 30 

Setuju 4 4 8,9% 16 

Cukup setuju 3 11 24,4% 33 

Tidak Setuju 2 14 31,1% 28 

Sangat Tidak Setuju 1 10 22,2% 10 

Total Skor  45 100,0% 117 

Rata-rata    2,60 
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Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Perusahaan 

memberikan pelatihan K3, seperti yang disajikan pada Tabel 4.25, diperoleh untuk 

pernyataan Perusahaan memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 13,3%, yang menyatakan 

setuju ada 8,9%, yang menyatakan cukup setuju ada 24,4%, yang menyatakan 

tidak setuju ada 31,1% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 22,2%. Nilai 

rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,60 masuk dalam kategori cukup baik. 

2.  Dimensi Komitmen Pekerja 

Tabel 4.26     

Pekerja Mengutamakan K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 14 31,1% 56 

Cukup setuju 3 13 28,9% 39 

Tidak Setuju 2 7 15,6% 14 

Sangat Tidak Setuju 1 8 17,8% 8 

Total Skor  45 100,0% 132 

Rata-rata    2,93 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja mengutamakan 

K3 seperti yang disajikan pada Tabel 4.26, diperoleh untuk pernyataan Pekerja 

mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 6,7%, yang menyatakan setuju ada 31,1%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 28,9%, yang menyatakan tidak setuju ada 15,6% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 17,8%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 2,93 masuk dalam kategori cukup baik. 
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 Tabel 4.27     

Pekerja Termotivasi Karena Program K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 0 0,0% 0 

Setuju 4 18 40,0% 72 

Cukup setuju 3 20 44,4% 60 

Tidak Setuju 2 3 6,7% 6 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 142 

Rata-rata    3,16 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja termotivasi 

karena program K3 seperti yang disajikan pada Tabel 4.27, diperoleh untuk 

pernyataan Pekerja termotivasi karena program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja, responden yang menyatakan setuju ada sebesar  40,0%, yang menyatakan 

cukup setuju ada 44,4%, yang menyatakan tidak setuju ada 6,7% dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini 

sebesar 3,16 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.28     

Pekerja tidak Saling Menyalahkan Bila Terjadi Kecelakaan 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 2 4,4% 10 

Setuju 4 22 48,9% 88 

Cukup setuju 3 11 24,4% 33 

Tidak Setuju 2 5 11,1% 10 

Sangat Tidak Setuju 1 5 11,1% 5 

Total Skor  45 100,0% 146 

Rata-rata    3,24 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja tidak saling 
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menyalahkan bila terjadi kecelakaan seperti yang disajikan pada Tabel 4.28, 

diperoleh untuk pernyataan Pekerja tidak saling menyalahkan bila terjadi 

kecelakaan, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 4,4%, yang 

menyatakan setuju ada  48,9%, yang menyatakan cukup setuju ada 24,4%, yang 

menyatakan tidak setuju ada 11,1% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 

11,1%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,24 masuk dalam kategori 

cukup baik. 

3. Dimensi Keterlibatan Pekerja 

Tabel 4.29     

Pekerja Dilibatkan dalam Perencanaan Program K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 2 4,4% 10 

Setuju 4 4 8,9% 16 

Cukup setuju 3 13 28,9% 39 

Tidak Setuju 2 18 40,0% 36 

Sangat Tidak Setuju 1 8 17,8% 8 

Total Skor  45 100,0% 109 

Rata-rata    2,42 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja dilibatkan 

dalam perencanaan program K3 seperti yang disajikan pada Tabel 4.29, diperoleh 

untuk pernyataan Pekerja dilibatkan dalam perencanaan program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 4,4%, 

yang menyatakan setuju ada 8,9%, yang menyatakan cukup setuju ada 28,9%, 

yang menyatakan tidak setuju ada 40,0% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

ada 17,8%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,42 masuk dalam 

kategori tidak baik. 
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     Tabel 4.30       

Pekerja Melaporkan Jika Terjadi Kecelakaan atau Situasi yang Bahaya 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 5 11,1% 25 

Setuju 4 14 31,1% 56 

Cukup setuju 3 19 42,2% 57 

Tidak Setuju 2 3 6,7% 6 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 148 

Rata-rata    3,29 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja melaporkan jika 

terjadi kecelakaan atau situasi yang bahaya seperti yang disajikan pada Tabel 

4.30, diperoleh untuk pernyataan Pekerja melaporkan jika terjadi kecelakaan atau 

situasi yang bahaya, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar  

11,1%, yang menyatakan setuju ada 31,1%, yang menyatakan cukup setuju ada 

42,2%, yang menyatakan tidak setuju ada 6,7% dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,29 masuk dalam 

kategori cukup baik. 

Tabel 4.31     

Pekerja Diminta Mengingatkan Pekerja Lain Tentang Bahaya dan K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 4 8,9% 20 

Setuju 4 14 31,1% 56 

Cukup setuju 3 20 44,4% 60 

Tidak Setuju 2 6 13,3% 12 

Sangat Tidak Setuju 1 1 2,2% 1 

Total Skor  45 100,0% 149 

Rata-rata    3,31 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja diminta 

mengingatkan pekerja lain tentang bahaya dan K3 seperti yang disajikan pada 
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Tabel 4.31, diperoleh untuk pernyataan Pekerja diminta mengingatkan pekerja 

lain tentang bahaya dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, responden yang 

menyatakan sangat setuju ada sebesar  8,9%, yang menyatakan setuju ada  31,1%, 

yang menyatakan cukup setuju ada 44,4%, yang menyatakan tidak setuju ada 

13,3% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 2,2%. Nilai rata-rata skor 

untuk indikator ini sebesar 3,31 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.32    

Pekerja Dilibatkan dalam Penyampaian Informasi Kekurangan K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 0 0,0% 0 

Setuju 4 21 46,7% 84 

Cukup setuju 3 18 40,0% 54 

Tidak Setuju 2 6 13,3% 12 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 150 

Rata-rata    3,33 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pekerja dilibatkan 

dalam penyampaian informasi kekurangan K3, seperti yang disajikan pada Tabel 

4.32, diperoleh untuk pernyataan Pekerja dilibatkan dalam penyampaian informasi 

kekurangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, responden yang menyatakan 

setuju ada sebesar  46,7%, yang menyatakan cukup setuju ada 40,0%, dan yang 

menyatakan tidak setuju ada 13,3%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini 

sebesar 3,33 masuk dalam kategori cukup baik. 

Berikut ini adalah hasil skor tanggapan responden dari 11 item pernyataan 

yang diajukan kepada 45 responden untuk mengukur secara deskriptif mengenai 

variabel Keselamatan Kerja pada Baraya Travel Bandung. 
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Tabel 4.33 

Skor Penilaian Responden Mengenai Keselamatan Kerja pada Baraya 

Travel Bandung 

No Indikator 

Distribusi  

Tanggapan Responden 
Total 

Skor 

Rata- 

Rata 
Ket. 

5 4 3 2 1 Jumlah 

1 Perusahaan 
memberikan prioritas 
utama terhadap 
masalah keselamatan 
dan kesehatan kerja. 

4 11 15 12 3 45 136 3.02 Cukup 

2 Ada pengawasan 
terhadap keselamatan 
dan kesehatan para 
pekerja. 

3 14 10 15 3 45 134 2.98 Cukup 

3 Perusahaan 
memberikan 
perlengkapan 

keselamatan dan 
kesehatan. 

1 7 11 19 7 45 111 2.47 Tidak Baik 

4 Perusahaan 
memberikan pelatihan 
keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

6 4 11 14 10 45 117 2.60 Cukup 

5 Pekerja mengutamakan 

keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

3 14 13 7 8 45 132 2.93 Cukup 

6 Pekerja termotivasi 
karena program 
keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

0 18 20 3 4 45 142 3.16 Cukup 

7 Pekerja tidak saling 

menyalahkan bila 
terjadi kecelakaan. 

2 22 11 5 5 45 146 3.24 Cukup 

8 Pekerja dilibatkan 
dalam perencanaan 
program keselamatan 
dan kesehatan kerja. 

2 4 13 18 8 45 109 2.42 Tidak Baik 

9 Pekerja melaporkan 
jika terjadi kecelakaan 
atau situasi yang 
bahaya. 

5 14 19 3 4 45 148 3.29 Cukup 

10 Pekerja diminta 
mengingatkan pekerja 
lain tentang bahaya dan 
keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

4 14 20 6 1 45 149 3.31 Cukup 

11 Pekerja dilibatkan 
dalam penyampaian 
informasi kekurangan 
keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

0 21 18 6 0 45 150 3.33 Cukup 

 Total Skor Variabel Keselamatan Kerja  1474 2.98 Cukup 
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Hasil penilaian responden pada tabel 4.33 diatas untuk Variabel 

Keselamatan Kerja pada Baraya Travel Bandung diperoleh total skor tanggapan 

responden atas 11 butir pernyataan sebesar 1474 dengan rata-rata sebesar 2,98. 

Skor penilaian yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 4.2 

Garis Kontinum Interval Skor Penilaian Mengenai 

Keselamatan Kerja  pada Baraya Travel Bandung 

 

Keselamatan Kerja pada Baraya Travel Bandung berdasarkan penilaian 

secara keseluruhan cukup baik. Beberapa hal yang dinilai kurang baik atau 

diberikan penilaian rendah oleh responden terkait dengan Perusahaan memberikan 

pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pekerja dilibatkan dalam 

perencanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

 

4.1.4.3 Perilaku Kerja pada Baraya Travel Bandung 

  Variabel Perilaku Kerja diukur dengan 3 dimensi yakni Pengetahuan, 

Pengalaman dan Komunikasi. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator 

Perilaku Kerja dari masing-masing dimensi diuraikan sebagai berikut.  

Tidak 

Baik 

 

1,8 1 2,6 3,4 4,2 5 

 

Skor Minimum Skor Maksimum 

Sangat Tidak 

Baik Cukup Baik Baik 
Sangat  

Baik 

2,98 
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1. Dimensi Pengetahuan 

Tabel 4.34 

Pengetahuan Standar Operasional Prosedur Perusahaan 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 7 15,6% 35 

Setuju 4 18 40,0% 72 

Cukup setuju 3 8 17,8% 24 

Tidak Setuju 2 8 17,8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 151 

Rata-rata    3,36 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pengetahuan Standar 

Operasional Prosedur perusahaan, seperti yang disajikan pada Tabel 4.34, 

diperoleh untuk pernyataan Pekerja mengetahuai Standar Operasional Prosedur 

perusahaan, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 15,6%, yang 

menyatakan setuju ada 40,0%, yang menyatakan cukup setuju ada 17,8%, yang 

menyatakan tidak setuju ada 17,8% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 

8,9%. Nilai rata-rata skor  indikator ini sebesar 3,36 masuk kategori cukup baik. 

Tabel 4.35 

Pengetahuan Tentang K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 6 13,3% 30 

Setuju 4 13 28,9% 52 

Cukup setuju 3 7 15,6% 21 

Tidak Setuju 2 15 33,3% 30 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 137 

Rata-rata    3,04 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pengetahuan tentang 

K3, seperti yang disajikan pada Tabel 4.35, diperoleh untuk pernyataan 
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Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, responden yang 

menyatakan sangat setuju ada sebesar 13,3%, yang menyatakan setuju ada  28,9%, 

yang menyatakan cukup setuju ada 15,6%, yang menyatakan tidak setuju ada 

33,3% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor 

untuk indikator ini sebesar 3,04 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.36     

Pengetahuan Pelaksanaan K3 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 7 15,6% 35 

Setuju 4 9 20,0% 36 

Cukup setuju 3 15 33,3% 45 

Tidak Setuju 2 10 22,2% 20 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 140 

Rata-rata    3,11 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pengetahuan 

pelaksanaan K3 seperti yang disajikan pada Tabel 4.36, diperoleh untuk 

pernyataan Pengetahuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 15,6%, yang menyatakan 

setuju ada 20,0%, yang menyatakan cukup setuju ada 33,3%, yang menyatakan 

tidak setuju ada 22,2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 8,9%. Nilai 

rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,11 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.37     

Pengetahuan Rambu-Rambu Lalulintas 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 7 15,6% 35 

Setuju 4 14 31,1% 56 

Cukup setuju 3 13 28,9% 39 

Tidak Setuju 2 9 20,0% 18 
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Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 2 4,4% 2 

Total Skor  45 100,0% 150 

Rata-rata    3,33 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Pengetahuan rambu-

rambu lalulintas seperti yang disajikan pada Tabel 4.37, diperoleh untuk 

pernyataan Pengetahuan rambu-rambu lalulintas, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 15,6%, yang menyatakan setuju ada 31,1%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 28,9%, yang menyatakan tidak setuju ada 20,0% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 4,4%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 3,33 masuk dalam kategori cukup baik. 

2.  Dimensi Pengalaman  

Tabel 4.38     

Mengendarai Bus tidak Melebihi 40 km/jam dalam Kota dan 60 km/jam 

untuk Luar Kota 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 4 8,9% 16 

Cukup setuju 3 5 11,1% 15 

Tidak Setuju 2 25 55,6% 50 

Sangat Tidak Setuju 1 8 17,8% 8 

Total Skor  45 100,0% 104 

Rata-rata    2,31 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Mengendarai bus tidak 

melebihi 40 km/jam dalam kota dan 60 km/jam untuk luar kota, seperti yang 

disajikan pada Tabel 4.38, diperoleh untuk pernyataan Mengendarai bus tidak 

melebihi 40 km/jam dalam kota dan 60 km/jam untuk luar kota, responden yang 

menyatakan sangat setuju ada sebesar  6,7%, yang menyatakan setuju ada  8,9%, 
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yang menyatakan cukup setuju ada 11,1%, yang menyatakan tidak setuju ada 

55,6% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 17,8%. Nilai rata-rata skor 

untuk indikator ini sebesar 2,31 masuk dalam kategori tidak baik. 

 Tabel 4.39     

Berhati-hati dalam Mengendarai Bus 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 3 6,7% 15 

Setuju 4 11 24,4% 44 

Cukup setuju 3 15 33,3% 45 

Tidak Setuju 2 12 26,7% 24 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 132 

Rata-rata    2,93 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Berhati-hati dalam 

mengendarai bus, seperti yang disajikan pada Tabel 4.39, diperoleh untuk 

pernyataan Berhati-hati dalam mengendarai bus, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 6,7%, yang menyatakan setuju ada 24,4%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 33,3%, yang menyatakan tidak setuju ada 26,7% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 2,93 masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 4.40     

Mematuhi Rambu Lalulintas 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 2 4,4% 10 

Setuju 4 6 13,3% 24 

Cukup setuju 3 8 17,8% 24 

Tidak Setuju 2 19 42,2% 38 

Sangat Tidak Setuju 1 10 22,2% 10 

Total Skor  45 100,0% 106 

Rata-rata    2,36 
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Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Mematuhi rambu 

lalulintas, seperti yang disajikan pada Tabel 4.40, diperoleh untuk pernyataan 

Mematuhi rambu lalulintas, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar  

4,4%, yang menyatakan setuju ada 13,3%, yang menyatakan cukup setuju ada 

17,8%, yang menyatakan tidak setuju ada 42,2% dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju ada 22,2%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 2,36 masuk 

dalam kategori tidak baik. 

  Tabel 4.41     

Mengetahui Situasi dan Kondisi Di Jalan Raya 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 10 22,2% 50 

Setuju 4 17 37,8% 68 

Cukup setuju 3 2 4,4% 6 

Tidak Setuju 2 12 26,7% 24 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 152 

Rata-rata    3,38 

 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Mengetahui situasi dan 

kondisi di jalan raya, seperti yang disajikan pada Tabel 4.41, diperoleh untuk 

pernyataan Mengetahui situasi dan kondisi di jalan raya, responden yang 

menyatakan sangat setuju ada sebesar 22,2%, yang menyatakan setuju ada 37,8%, 

yang menyatakan cukup setuju ada 4,4%, yang menyatakan tidak setuju ada 

26,7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor 

untuk indikator ini sebesar 3,38 masuk dalam kategori cukup baik. 
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 Tabel 4.42      

Tanggung Jawab Dalam Mengendarai Bus 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 8 17,8% 40 

Setuju 4 20 44,4% 80 

Cukup setuju 3 8 17,8% 24 

Tidak Setuju 2 5 11,1% 10 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 158 

Rata-rata    3,51 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Tanggung jawab dalam 

mengendarai bus, seperti yang disajikan pada Tabel 4.42, diperoleh untuk 

pernyataan Tanggung jawab dalam mengendarai bus, responden yang menyatakan 

sangat setuju ada sebesar 17,8%, yang menyatakan setuju ada 44,4%, yang 

menyatakan cukup setuju ada 17,8%, yang menyatakan tidak setuju ada 11,1% 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 8,9%. Nilai rata-rata skor untuk 

indikator ini sebesar 3,51 masuk dalam kategori baik. 

3. Dimensi Komunikasi 

Tabel 4.43     

Bersikap Sopan Kepada Penumpang 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 10 22,2% 50 

Setuju 4 18 40,0% 72 

Cukup setuju 3 12 26,7% 36 

Tidak Setuju 2 5 11,1% 10 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 168 

Rata-rata    3,73 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Bersikap sopan kepada 

penumpang, seperti yang disajikan pada Tabel 4.43, diperoleh untuk pernyataan 
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Bersikap sopan kepada penumpang, responden yang menyatakan sangat setuju 

ada sebesar 22,2%, yang menyatakan setuju ada 40,0%, yang menyatakan cukup 

setuju ada 26,7%, dan yang menyatakan tidak setuju ada 11,1%. Nilai rata-rata 

skor untuk indikator ini sebesar 3,73 masuk dalam kategori baik. 

Tabel 4.44     

Selalu Tersenyum 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 5 11,1% 25 

Setuju 4 15 33,3% 60 

Cukup setuju 3 12 26,7% 36 

Tidak Setuju 2 9 20,0% 18 

Sangat Tidak Setuju 1 4 8,9% 4 

Total Skor  45 100,0% 143 

Rata-rata    3,18 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Selalu Tersenyum 

seperti yang disajikan pada Tabel 4.44, diperoleh untuk pernyataan Selalu 

Tersenyum, responden yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 11,1%, yang 

menyatakan setuju ada 33,3%, yang menyatakan cukup setuju ada 26,7%, yang 

menyatakan tidak setuju ada 20,0% dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 

8,9%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,18 masuk dalam kategori 

cukup baik. 

Tabel 4.45     

Keramahan 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 10 22,2% 50 

Setuju 4 18 40,0% 72 

Cukup setuju 3 7 15,6% 21 

Tidak Setuju 2 10 22,2% 20 
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Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 163 

Rata-rata    3,62 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator keramahan seperti yang 

disajikan pada Tabel 4.45, diperoleh untuk pernyataan Keramahan, responden 

yang menyatakan sangat setuju ada sebesar 22,2%, yang menyatakan setuju ada 

40,0%, yang menyatakan cukup setuju ada 15,6%, dan yang menyatakan tidak 

setuju ada 22,2%. Nilai rata-rata skor untuk indikator ini sebesar 3,62 masuk 

dalam kategori baik. 

Tabel 4.46     

Mengucapkan Salam dan Terimakasih 

Tanggapan Bobot Frekuensi Persentase Skor 

Sangat setuju 5 5 11,1% 25 

Setuju 4 16 35,6% 64 

Cukup setuju 3 15 33,3% 45 

Tidak Setuju 2 9 20,0% 18 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,0% 0 

Total Skor  45 100,0% 152 

Rata-rata    3,38 

 

Berdasarkan tanggapan responden untuk indikator Mengucapkan salam dan 

terimakasih, seperti yang disajikan pada Tabel 4.46, diperoleh untuk pernyataan 

Mengucapkan salam dan terimakasih, responden yang menyatakan sangat setuju 

ada sebesar 11,1%, yang menyatakan setuju ada 35,6%, yang menyatakan cukup 

setuju ada 33,3%, dan yang menyatakan tidak setuju ada 20,0%. Nilai rata-rata 

skor untuk indikator ini sebesar 3,38 masuk dalam kategori cukup baik. 

Berikut ini adalah hasil skor tanggapan responden dari 13 item pernyataan 

yang diajukan kepada 45 responden untuk mengukur secara deskriptif mengenai 
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variabel Perilaku Kerja pada Baraya Travel Bandung. 

Tabel 4.47 

Skor Penilaian Responden Mengenai Perilaku Kerja pada Baraya Travel 

Bandung 

No Pernyataan 

Distribusi  

Tanggapan Responden 
Total 

Skor 

Rata- 

Rata 
Ket. 

5 4 3 2 1 Jumlah 

1 
Pekerja mengetahuai 
standar operasional 
prosedur perusahaan.  

7 18 8 8 4 45 151 3.36 Cukup 

2 
Pengetahuan tentang 

keselamatan dan kesehatan 
kerja. 

6 13 7 15 4 45 137 3.04 Cukup 

3 
Pengetahuan pelaksanaan 
keselamatan dan kesehatan 
kerja. 

7 9 15 10 4 45 140 3.11 Cukup 

4 
Pengetahuan rambu-rambu 
lalulintas. 7 14 13 9 2 45 150 3.33 Cukup 

5 

Mengendarai bus tidak 
melebihi 40 km/jam dalam 
kota dan 60 km/jam untuk 
luar kota.  

3 4 5 25 8 45 104 2.31 
Tidak 

Baik 

6 
Berhati-hati dalam 
mengendarai bus. 3 11 15 12 4 45 132 2.93 

Tidak 

Baik 

7 
Mematuhi rambu lalulintas. 

2 6 8 19 10 45 106 2.36 
Tidak 

Baik 

8 
Mengetahui situasi dan 
kondisi di jalan raya. 10 17 2 12 4 45 152 3.38 Cukup 

9 
Tanggung jawab dalam 
mengendarai bus. 

8 20 8 5 4 45 158 3.51 Cukup 

10 
Bersikap sopan kepada 
penumpang. 

10 18 12 5 0 45 168 3.73 Baik 

11 Selalu tersenyum 5 15 12 9 4 45 143 3.18 Cukup 

12 Keramahan.  10 18 7 10 0 45 163 3.62 Baik 

13 
Mengucapkan salam dan 

terimakasih. 
5 16 15 9 0 45 152 3.38 Cukup 

 
Total Skor Variabel Perilaku Kerja Pada Baraya 

Travel Bandung 
1856 3.17 Cukup 

 

Hasil penilaian responden pada tabel 4.15 di atas untuk Variabel Perilaku 

Kerja pada Driver Baraya Travel Bandung diperoleh total skor tanggapan 

responden atas 13 butir pernyataan sebesar 1856 dengan rata-rata sebesar 3,17. 

Skor penilaian yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

Garis Kontinum Interval Skor Penilaian Mengenai 

Perilaku Kerja pada Baraya Travel Bandung 

 

Perilaku Kerja pada Driver Baraya Travel Bandung berdasarkan penilaian 

secara keseluruhan cukup baik. Sedangkan hal yang dinilai paling rendah dan 

kurang baik berkaitan dengan Mengendarai bus tidak melebihi 40 km/jam dalam 

kota dan 60 km/jam untuk luar kota dan Berhati-hati dalam mengendarai bus.  

 

4.1.5  Analisis Verifikatif 

Untuk mengetahui Pengaruh Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja pada Driver Baraya Travel Bandung 

dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis regresi berganda. Pengaruh 

secara parsial diuji menggunakan uji t dan pengaruh simultan diuji dengan uji F. 

Hasil analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.5.1Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil perhitungan estimasi model regresi berganda untuk menggunakan 

SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tidak 

Baik 

 

1,8 1 2,6 3,4 4,2 5 

 

Skor Minimum Skor Maksimum 

Sangat Tidak 

Baik Cukup Baik Baik 
Sangat  

Baik 

3,17 
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Tabel 4.48 

Hasil Koefisien Regresi X tehadap Y  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero- 
order Partial 

P
a
r
t 

1 (Constant) 4.226 3.425  1.234 .224    
Standar operasional 
prosedur (X1) 

.344 .150 .260 2.291 .027 .672 .333 .
1
9
8 

Keselamatan kerja (X2) .715 .128 .635 5.594 .000 .804 .653 .
4
8
4 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

 

  Berdasarkan koefisien regersi (B) pada tabel hasil perhitungan SPSS 

diperoleh persamaan regresi yang menjelasakan pengaruh Standar Operasional 

Prosedur dan Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja adalah sebagai berikut. 

Y = 4,226 + 0,344 X1 + 0,715 X2  

Keterangan : 

Y  = Perilaku kerja  

X1 = Standar operasional prosedur 

X2 = Keselamatan kerja   

Hasil persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan koefisien regresi 

Standar Operasional Prosedur (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) bernilai positif. 

Ini berarti Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja memiliki 

pengaruh berbanding lurus terhadap peningkatan Perilaku Kerja.  
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Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:  

 0 = 4,226 

Diperoleh nilai konstanta (a) dalam persamaan regresi di atas sebesar 4,226. 

Jika tidak ada perubahan Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan 

Kerja (berilai nol) maka rata-rata nilai Perilaku Kerja akan bernilai 4,226. 

 1 = 0,344  

Koefisien regresi Standar Operasional Prosedur (X1) bernilai positif sebesar 

0,344. Peningkatan penilaian Standar Operasional Prosedur satu satuan akan 

meningkatkan Perilaku Kerja sebesar 0,344. Jadi semakin baik Standar 

Operasional Prosedur akan diikuti dengan peningkatan Perilaku Kerja. 

  2 = 0,715  

Koefisien regresi Keselamatan Kerja (X2) bernilai positif sebesar 0,715. 

Peningkatan penilaian Keselamatan Kerja satu satuan akan meningkatkan 

Perilaku Kerja sebesar 0,715. Jadi semakin baik Keselamatan Kerja akan 

diikuti dengan peningkatan Perilaku Kerja. 

 

4.1.5.2 Koefisien Korelasi Berganda (R)  

 Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan model regresi berganda dengan 

bantuan SPSS versi 25 didapat hasil koefisien korelasi Standar Operasional 

Prosedur dan Keselamatan Kerja dengan Perilaku Kerja seperti pada kolom R 

tabel berikut : 
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Tabel 4.49 

Koefisien Korelasi Berganda  X1 dan X2 dengan Y  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .828
a
 .685 .670 5.32389 

a. Predictors: (Constant), Keselamatan kerja (X2), Standar operasional 
prosedur (X1) 
b. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 25 

Dari hasil perhitungan diperoleh korelasi Standar Operasional Prosedur 

dan Keselamatan Kerja secara bersama-sama dengan Perilaku Kerja sebesar R = 

0,828. Nilai korelasi yang diperoleh berada pada interval 0,8 – 1,00 dan masuk 

dalam kategori sangat kuat. Jadi dapat dikatakan ada kaitan yang erat antara 

Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja dengan Perilaku Kerja 

Baraya Travel Bandung.  

4.1.6 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode pengambilan keputusan 

yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun 

dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah sebuah hasil bisa 

dikatakan signifikan secara statistik.    

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan  

Pengujian signifikansi persamaan regresi yang diperoleh dilakukan 

menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara 

keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : 1, 2= 0 Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja tidak 

berpengaruh terhadap Perilaku Kerja  
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Ha : i  0 Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja  

berpengaruh terhadap Perilaku Kerja  

Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS. Hasil 

penghitungan nilai menggunakan SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 4.50 

Hasil Uji Simultan (Uji F)  

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2593.277 2 1296.639 45.747 .000
b
 

Residual 1190.439 42 28.344   
Total 3783.717 44    

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 
b. Predictors: (Constant), Keselamatan kerja (X2), Standar operasional prosedur (X1) 

 

Diperoleh nilai Fhitung pada tabel di atas sebesar 45,747 dengan signifikansi 

0,000. Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dilakukan dengan 

membandingkan antara Fhitung dengan nilai Ftabel. Dari tabel F diperoleh nilai Ftabel 

dengan db1 = 2 dan db2 = 45-2-1= 42 sebesar 3,220.  

  Hasil perbandingan nilai F hitung dengan F tabel dapat dilihat pada daerah 

peerimaan dan penolakan uji F dalam gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.4 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji F 
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Hasil statistik yang diperoleh menunjukkan Fhitung sebesar 45,747 lebih 

besar dari pada Ftabel sebesar 3,220 dan nilai signifkansi (p-value) sebesar 0.000 

jika dibandingkan dengan α = 0.05 maka nilai signifkansi (p-value) lebih kecil 

dari α = 0.05. Dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 

ditolak pada taraf α = 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja secara bersama-sama 

terhadap Perilaku Kerja karyawan di Baraya Travel Bandung. 

4.1.6.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t) 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

yang nyata dari Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja  secara 

parsial (individu) terhadap Perilaku Kerja. Statistik uji yang digunakan untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh adalah uji t. Penentuan hasil pengujian 

(penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan membandingan thitung dengan 

ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Dari tabel t diperoleh nilai t 

tabel untuk α= 0,05. 

Hasil perhitungan statistik uji t pada pengujian hipotesis parsial disajikan 

pada tabel 4.51 berikut 

Tabel 4.51 

Hasil Uji Parsial (uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 4.226 3.425 1.234 .224 

Standar operasional prosedur (X1) .344 .150 2.291 .027 

Keselamatan kerja (X2) .715 .128 5.594 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 
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1. Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap Perilaku Kerja  

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh Standar Operasional 

Prosedur terhadap Perilaku Kerja. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : 1 = 0 Standar Operasional Prosedur tidak berpengaruh terhadap Perilaku 

Kerja dengan arah positif 

Ha : 1  0 Standar Operasional Prosedur berpengaruh terhadap Perilaku Kerja 

dengan arah positif 

Diperoleh hasil perhitungan statistik uji t untuk X1 dari tabel 4.51 sebesar 

2,291 dengan nilai signifikansi 0,027.  

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H0) dilakukan dengan 

membandingan thitung dengan ttabel. Dari tabel t diperoleh nilai t tabel untuk α= 0,05 

dan derajat bebas (db) = 45-2-1=42 pada pengujian dua pihak sebesar 2,018. 

Hasil perbandingan nilai t hitung dengan t tabel dapat dilihat pada daerah 

peerimaan dan penolakan uji t dalam gambar 4.3 berikut 

 

Gambar 4.5 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Variabel X1 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung lebih besar nilai 

ttabel (2,291 >2,018), sehingga keputusan pengujian adalah menolak. Nilai 

  

0 

Daerah  
Penerimaan Ho 

t = 2,291 
t
(0,95;42) 

= 

 2,018 

Daerah 
Penolakan Ho 
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signifkansi uji 0,027 lebih kecil dari 0,05 maka uji signifkan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur berpengaruh terhadap Perilaku 

Kerja Baraya Travel Bandung dengan arah positif. 

2. Pengaruh Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja  

 Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh Keselamatan Kerja  

terhadap Perilaku Kerja. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : 2= 0 Keselamatan Kerja  tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kerja 

dengan arah positif 

Ha : 2  0 Keselamatan Kerja  berpengaruh terhadap Perilaku Kerja dengan 

arah positif 

Diperoleh hasil perhitungan statistik uji t untuk X2 dari tabel 4.51 sebesar 

5,594 dengan nilai signifikansi 0,000.  

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H0) dilakukan dengan 

membandingan thitung dengan ttabel. Dari tabel t diperoleh nilai t tabel untuk α= 0,05 

dan derajat bebas (db) = 45-2-1=42 pada pengujian dua pihak sebesar 2,018. 

Hasil perbandingan nilai t hitung dengan t tabel dapat dilihat pada daerah 

peerimaan dan penolakan uji t dalam gambar 4.2 berikut 

 

Gambar 4.6 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Variabel X2 

  

0 

Daerah  
Penerimaan Ho 

t = 5,594 
t
(0,95;42) 

= 

 2,018 

Daerah 
Penolakan Ho 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung lebih besar nilai 

ttabel (5,594 >2,018), sehingga keputusan pengujian adalah menolak. Nilai 

signifkansi uji 0,027 lebih kecil dari 0,05 maka uji signifkan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Kerja 

Baraya Travel Bandung dengan arah positif. 

4.1.7 Hasil Koefisien Determinasi (R
2
)  

 Koefisien determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Berdasarkan hasil perhitungan model 

regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 25, didapat hasil koefisien 

determinasi untuk pengaruh Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja  

terhadap Perilaku Kerja sebagai berikut : 

Tabel 4.52 

Koefisien Determinasi X terhadap Y   

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .828
a
 .685 .670 5.32389 

a. Predictors: (Constant), Keselamatan kerja (X2), Standar operasional 
prosedur (X1) 
b. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 25 

Diperoleh nilai R square dari perhitungan SPSS pada tabel 4.52 sebesar 

0,685. Jadi besanya pengaruh Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan 

Kerja terhadap Perilaku Kerja adalah 68,5% dan sisanya sebesar 100% - 68,5% = 

31,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat dapat dihitung dengan cara mengalikan nilai beta 

dengan nilai zero order. Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, 
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sedangkan zero order merupakan korelasi setiap variabel bebas dengan variabel 

terikat. Hasil perhitungan nilai beta dan nilai zero order dengan menggunakan 

software SPSS versi 25 diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.53 

Nilai beta dengan Nilai zero order 

Koefisien Determinasi Parsial  

Coefficientsa 

Model 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant)     
Standar operasional prosedur (X1) .260 .672 .333 .198 

Keselamatan kerja (X2) .635 .804 .653 .484 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan hasil nilai beta dengan nilai zero order pada tabel 4.53 maka 

diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Pengaruh Standar Operasional Prosedur (X1) terhadap Perilaku Kerja = 

0,260  0,672 = 0,175. Jadi Standar Operasional Prosedur memberikan kontribusi 

(pengaruh) sebesar 17,5% terhadap Perilaku Kerja. 

Pengaruh Keselamatan Kerja (X2) terhadap Perilaku Kerja = 0,635 x 

0,804 = 0,510. Jadi Keselamatan Kerja memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 

51,0% terhadap Perilaku Kerja. 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data secara keseluruhan mengenai gambaran 

beserta pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel Y akan dibahas 

berdasarkan pembahasan deskriptif dan pembahasan verifikatif. 

4.2.1 Pembahasan Deskriptif 

 Berdasarkan pada hasil observasi dengan menggunakan kuesioner serta 
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penganalisaan secara mendalam terhadap jawaban responden serta keterkaitannya 

dengan teori-teori yang berlaku dengan fenomena-fenomena yang terjadi di 

lapangan maka perlu adanya pembahasan analisis deskriptif   

4.2.1.1 Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Baraya Travel 

Bandung 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Standar Operasional Prosedur pada 

Driver Baraya Travel Bandung berada pada kriteria cukup baik. Skor penilaian 

untuk Variabel Standar Operasional Prosedur pada Baraya Travel Bandung 

diperoleh dari tanggapan responden atas 11 butir pernyataan sebesar 1496 dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,02. 

Kemudian untuk nilai rata-rata jawaban masing-masing pernyataan 

diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu pada pernyataan: pekerja 

mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

dengan nilai rata-rata 2.36, rendahnya persepsi responden mengenai hal ini 

dikarenakan masih banyaknya sopir yang tidak memahami Standar Operasional 

Prosedur yang diterapkan Baraya Travel. Hal itu dikarekan kurangnya sosialisasi 

tentang Standar Operasional Prosedur perusahaan kepada para pekerja khususnya 

para sopir, sehingga para sopir melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. Jika perusahaan melakukan sosialisasi secara 

rutin tentunya akan memberikan dampak positif bagi para sopir untuk melakukan 

pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. 

Nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan: memeriksa kondisi 

kendaraan sebelum berangkat dengan nilai rata-rata sebesar 2.47, rendahnya 
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persepsi karyawan mengenai hal ini dikarenakan sopir menganggap tugas itu 

seharusnya dilakukan oleh bagian perawatan kendaraan. Sopir menganggap 

tugasnya hanya mengendarai kendaraan. Tetapi seharusnya sopir juga perlu untuk 

mengecek kembali kondisi kendaraan sehingga perjalanan akan lebih aman, sopir 

juga harus memahami tentang mesin sehingga jika terjadi masalah diperjalanan 

sopir dapat melakukan penanganan pertama. Untuk itu perusahaan harus 

memberikan arahan kepada sopir dan bagian perawatan kendaraan untuk saling 

bekerja sama sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada 

kendaraan dan pada saat diperjalanan. 

4.2.1.2 Keselamatan Kerja pada Baraya Travel Bandung 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Keselamatan Kerja pada Baraya 

Travel Bandung berada pada kriteria cukup baik. Skor untuk Variabel 

Keselamatan Kerja  pada Baraya Travel Bandung diperoleh total skor tanggapan 

responden atas 11 butir pernyataan sebesar 1474 dengan rata-rata sebesar 2,98. 

Kemudian untuk nilai rata-rata jawaban masing-masing pernyataan 

diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu pada pernyataan: pekerja 

dilibatkan dalam perencanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

nilai rata-rata sebesar 2.42, rendahnya persepsi responden mengenai hal ini 

dikarenakan di Baraya Travel semua pekerja dan sopir tidak dilibatkan langsung 

dalam perencanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perusahaan 

merumuskan sendiri program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan 

diterapkan, untuk itu perusahaan tidak mengetahui pendapat dan keluhan pekerja. 

Sehingga untuk memberikan rasa aman dan selamat bagi para pekerja tentunya 
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perusahaan harus melibatkan pekerja untuk berdiskusi, mendengarkan pendapat 

pekerja dan melaksanakan permintaan karyawan terhadap perencanaan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hal ini dilakukan untuk memberikan 

kenyamanan bagi para pekerja demi kebaikan dan kemajuan Baraya Travel. 

Nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan: perusahaan 

memberikan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai rata-

rata sebesar 2.47, rendahnya persepsi karyawan mengenai hal ini dikarenakan 

kurangnya perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disediakan 

perusahaan seperti, tidak adanya kartu identitas sopir, alat pemecah kaca yang 

tidak dilengkapi disemua mobil, alat pemadam api darurat yang tidak dilengkapi 

disemua mobil dan ban serap mobil yang tidak dilengkapi disemua mobil. Hal ini 

cukup membahayakan bagi sopir dan juga para penumpang. Untuk itu perusahaan 

harus memperhatikan dan melengkapi semua perlengkapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sehingga pekerja dan penumpang akan lebih aman dalam 

perjalanan, sehingga berdampak positif untuk Baraya Travel untuk terus bersaing 

dengan perusahaan lain. 

4.2.1.3 Perilaku Kerja pada Baraya Travel Bandung 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Perilaku Kerja pada Driver Baraya 

Travel Bandung berada pada kriteria cukup baik. Untuk Variabel Perilaku Kerja 

pada Driver Baraya Travel Bandung diperoleh total skor tanggapan responden 

atas 13 butir pernyataan sebesar 1856 dengan rata-rata sebesar 3,17. 

Kemudian untuk nilai rata-rata jawaban untuk masing-masing pernyataan 

diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu pada pernyataan: mengendarai 
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bus tidak melebihi 40 km/jam dalam kota dan 60 km/jam untuk luar kota dengan 

nilai rata-rata sebesar 2.31, rendahnya persepsi responden mengenai hal ini 

dikarenakan mereka ingin cepat sampai, kejar waktu, mamacu kendaraan lebih 

cepat apabila jalanan sepi dan mengatur jeda antara satu bis dengan bis lainnya 

untuk kembali membawa penumpang karena perusahaan memberikan target 

kepada sopir untuk membawa penumpang setiap harinya. Oleh karena itu 

perusahaan harus memberikan arahan kepada sopir untuk tidak mengendarai 

kendaraan melebihi 60 km/jam dan juga perusahaan harus membuat jadwal yang 

terstruktur dengan baik agar sopir tidak terburu-buru untuk mengejar 

keberangkatan berikutnya. 

Nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan: mematuhi rambu lalu 

lintas dengan nilai rata-rata sebesar 2.36, rendahnya persepsi karyawan mengenai 

hal ini dikarenakan sopir menganggap pada saat jalanan sedang sepi berkendara 

akan aman walaupun harus melanggar rambu lalulintas, menerobos rambu-rambu 

lalu lintas ketika malam hari, kemudian juga sopir menganggap bahwa kalau tidak 

ada polisi mereka akan aman tidak ada yang akan menilang. Oleh karena itu 

perusahaan harus terus memberikan arahan kepada sopir untuk berkendara sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur berkendara dan mengutamakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di jalan raya sehingga akan tercipta suasana 

aman dan selamat bagi sopir, para penumpang dan juga orang di lingkungan 

sekitar jalan raya. 

4.2.2 Pembahasan Verifikatif 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diketahui bahwa 



154 

 

 

 

Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja terhadap Perilaku Kerja pada Baraya Travel. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil perhitungan verifikatif dengan analisis statistik.  

4.2.2.1 Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap Perilaku Kerja 

pada Baraya Travel Bandung 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel Standar Operasional Prosedur bernilai positif sebesar 0,344. Jadi 

semakin baik Standar Operasional Prosedur akan diikuti dengan peningkatan 

Perilaku Kerja. Uji hipotesis untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

yang nyata dari Standar Operasional Prosedur secara parsial (individu) terhadap 

Perilaku Kerja digunakan uji t. Diperoleh hasil perhitungan statistik uji t untuk  

variabel Standar Operasional Prosedur sebesar 2,291 dengan nilai signifikansi 

0,027. Nilai thitung lebih besar nilai ttabel (2,291 >2,018), sehingga keputusan 

pengujian adalah menolak H0. Nilai signifkansi uji 0,027 lebih kecil dari 0,05 

maka kesimpulan uji signifkan bahwa Standar Operasional Prosedur berpengaruh 

terhadap Perilaku Kerja di Baraya Travel Bandung dengan arah positif.  

Jadi Standar Operasional Prosedur berpengaruh terhadap Perilaku Kerja di 

Baraya Travel Bandung dengan arah positif. Standar Operasional Prosedur 

memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 17,5% terhadap Perilaku Kerja. Hal ini 

menunjukan bahwa Standar Operasional Prosedur tidak terlalu berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku kerja dibandingkan dengan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja karena walaupun pekerja tidak menjalankan prosedur perusahaan 

secara keseluruhan mereka tetap mengendari mobil dan mengantarkan penumpang 
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ketempat tujuan. Hasil temuan ini sependapat dengan Dwika S.O. (2017) 

menyatakan bahwa penelitian mengenai Standar Operasional Prosedur dibuat 

untuk mengatur kerja para karyawan dan mengukur bagaimana Perilaku Kerja 

karyawan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur pekerjaan yang 

dilakukan akan terkelola dan terorganisir dengan baik. Hasil penelitian ini juga 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Subi Amri (2018) yang menyatakan 

bahwa pengemudi masih ada beberapa diantara mereka yang melakukan 

pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur yang diterapkan oleh 

perusahaan karena mereka menganggap bahwa pekerjaan yang mereka lakukan 

benar sebagaimana sopir mengemudi. 

 

4.2.2.2 Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Perilaku 

Kerja di Baraya Travel Bandung 

 Koefisien regresi untuk variabel Keselamatan Kerja berdasarkan hasil 

analisis regresi berganda diperoleh bernilai positif sebesar 0,715. Jadi semakin 

baik Keselamatan Kerja akan diikuti dengan peningkatan Perilaku Kerja. Uji 

hipotesis untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari 

Keselamatan Kerja secara parsial (individu) terhadap Perilaku Kerja digunakan uji 

t. Diperoleh hasil perhitungan statistik uji t untuk variabel Keselamatan Kerja 

sebesar 5,594 dengan nilai signifikansi 0,000.  Nilai thitung lebih besar nilai ttabel 

(5,594 >2,018), sehingga keputusan pengujian adalah menolak H0. Nilai 

signifkansi uji 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulan uji signifkan bahwa 
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Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Kerja di Baraya Travel 

Bandung dengan arah positif.  

Jadi Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Kerja Baraya Travel 

Bandung dengan arah positif. Keselamatan Kerja memberikan kontribusi 

(pengaruh) sebesar 51,0% terhadap Perilaku Kerja. Hal ini menunjukan bahwa 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 

Kerja, karena sopir menganggap jika mereka tidak mengutamakan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja akan berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan sopir 

dan juga penumpang oleh karenanya mereka tentu akan melaksanakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil temuan ini sependapat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rehani Fitria (2017) yang menyatakan bahwa perusahan 

wajib untuk menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk mematuhi aturan pemerintah, memberikan rasa aman 

bagi para sopir dan menjamin keselamatan penumpang sampai ketujuan. 

4.2.2.3 Pengaruh Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan dan  

Kesehatan Kerja terhadap Perilaku Kerja di Baraya Travel 

Bandung 

 Hasil perhitungan korelasi Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan 

Kerja secara bersama sama dengan Perilaku Kerja sebesar 0,828 berada pada 

interval 0,8 – 1,00 dan masuk dalam kategori sangat kuat. Jadi dapat dikatakan 

ada kaitan yang erat antara Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja  

dengan Perilaku Kerja di Baraya Travel Bandung. Diperoleh nilai R square dari 

perhitungan analisis regresi sebesar 0,685. Jadi Standar Operasional Prosedur dan 
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Keselamatan Kerja memberikan pengaruh sebesar 68,5% terhadap Perilaku Kerja 

di Baraya Travel Bandung dan sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Pengujian signifikansi persamaan regresi yang diperoleh dilakukan 

menggunakan uji F. Diperoleh nilai Fhitung untuk model regresi berganda yang 

digunakan sebesar 45,747 dengan signifikansi 0,000. Hasil statistik yang 

diperoleh menunjukkan Fhitung sebesar 45,747 lebih besar dari pada Ftabel sebesar 

3,220 dan nilai signifkansi (p-value) sebesar 0.000 jika dibandingkan dengan α = 

0.05 maka nilai signifkansi (p-value) lebih kecil dari α = 0.05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja secara bersama-sama terhadap Perilaku Kerja karyawan di 

Baraya Travel Bandung. 

Hasil temuan ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

sebelumnya Ria Andani dan Widodo Hariyono (2017) yang menyatakan bahwa 

masih banyak pekerja yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan menganggap 

bahwa dengan mematuhi peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan untuk 

terjadi kecelakaan kerja. Sopir mengetahui adanya Standar Operasional Prosedur 

yang diterapkan, tetapi dalam penerapannya sangatlah kurang, hal ini disebabkan 

karena perilaku pekerja kurang sadar akan pentingnya menerapkan Standar 

Operasional Prosedur dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian masih 

kurangnya pengawasan dari pimpinan dan instansi terkait, serta belum adanya 

sanksi terhadap pekerja yang tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai  pengaruh 

Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan Kerja secara bersama-sama 

terhadap Perilaku Kerja karyawan di Baraya Travel Bandung, penulis dapat 

membuat  kesimpulan sebagai berikut. 

1. Standar Operasional Prosedur pada Driver Baraya Travel Bandung 

berdasarkan penilaian secara keseluruhan cukup baik dengan nilai rata-rata 

3.02. Hal yang dinilai baik yang memperoleh nilai paling tinggi adalah 

Standar Operasional Prosedur sangat diperlukan yang memiliki nilai rata-

rata 3.64. Kemudian untuk nilai yang paling rendah dengan penilaian  

kurang baik oleh responden terkait dengan mampu melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dengan nilai rata-rata 2.36. 

Nilai terendah kedua yaitu memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat 

yang memiliki nilai rata-rata 2.47. Dan nilai terendah ketiga ialah 

memeriksa manifest yang memiliki nilai rata-rata 2.51. 

2. Keselamatan Kerja  pada Baraya Travel Bandung berdasarkan penilaian 

secara keseluruhan cukup baik dengan nilai rata-rata 2.98. Hal yang dinilai 

cukup baik yang meperoleh nilai paling tinggi adalah pekerja dilibatkan 

dalam penyampaian informasi kekurangan Keselamatan dan Kesehatan



159 
 

 
 

Kerja yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.33. Kemudian untuk nilai 

yang paling rendah atau diberikan penilaian tidak baik oleh responden 

terkait dengan pekerja dilibatkan dalam perencanaan program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja dengan nilai rata-rata 2.42. Nilai terendah kedua yaitu 

perusahaan memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

dengan nilai rata-rata 2.47 dan untuk nilai terendah ketiga yaitu perusahaan 

memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai rat-

rata 2.60. 

3. Perilaku Kerja pada Driver Baraya Travel Bandung berdasarkan penilaian 

secara keseluruhan cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 3.17. Hal yang 

dinilai paling baik yang memperoleh nilai paling tinggi adalah bersikap 

sopan kepada penumpang dengan nilai rata-rata 3.73. Kemudian nilai paling 

redah atau tidak baik berkaitan dengan mengendarai bus tidak melebihi 40 

km/jam dalam kota dan 60 km/jam untuk luar kota dengan nilai rata-rata 

sebesar 2.31. Nilai terendah kedua yaitu mematuhi rambu lalulintas dengan 

nilai rata-rata 2.36. Dan nilai terendah ketiga yaitu Berhati-hati dalam 

mengendarai bus dengan nilai rata-rata sebesar 2.93.  

 

4. Semakin baik Standar Operasional Prosedur akan diikuti dengan 

peningkatan Perilaku Kerja. Standar Operasional Prosedur secara parsial 

berpengaruh terhadap Perilaku Kerja Baraya Travel Bandung dengan arah 

positif. Standar Operasional Prosedur memberikan kontribusi (pengaruh) 

sebesar 17,5% terhadap Perilaku Kerja. Semakin baik Keselamatan Kerja  

akan diikuti dengan peningkatan Perilaku Kerja. Keselamatan Kerja secara 
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parsial berpengaruh terhadap Perilaku Kerja Baraya Travel Bandung dengan 

arah positif. Keselamatan Kerja memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 

51,0% terhadap Perilaku Kerja. Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja memberikan pengaruh sebesar  68,5% terhadap Perilaku 

Kerja di Baraya Travel Bandung dan sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Baraya Travel Bandung menginginkan hasil yang sangat baik namun 

kenyataan dilapangan hasil yang didapat adalah cukup baik. Baraya Travel masih 

memiliki masalah sehingga harus memperbaiki sistem kerja dan melakukan 

sosialisasi tetang Standar Operasional Prosedur dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja kepada karyawan. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan mengenai Standar Operasional Prosedur dan 

Keselamatan Kerja terhadap Perilaku Kerja pada Baraya Travel Bandung, dapat di 

ambil saran sebagai berikut : 

1. Dalam upaya untuk menerapkan dan meningkatkan fungsi Standar 

Operasiona Prosedur, Baraya Travel perlu melakukan sosialisasi terhadap 

penerapan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan juga 

memberikan arahan agar bisa bekerja sama dengan semua karyawan di 

Baraya Travel. Itu dilakukan agar sopir memahami dan mampu untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang sopir. 

Kemudian juga Baraya Travel harus terus melakukan pengawasan 
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terhadap cara kerja yang dialakukan karyawan khususnya sopir dan juga 

Baraya Travel harus memberikan dorongan dan motivasi pada sopir 

untuk bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perusahaan 

agar pekerjaan yang dilakukan lebih terkelola dan terorganisir dengan 

baik. Jika pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur kerja 

maka akan meminimalisir tingkat kesalahan dan mengurangi resiko 

kecelakaan kerja. Sehingga sopir dan juga penumpang akan aman dan 

selamat selama dalam perjalanan. 

 

2. Sedangkan untuk variabel Keselamatan Kerja perusahan wajib untuk 

menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk mematuhi aturan pemerintah, memberikan rasa aman 

bagi para sopir dan menjamin keselamatan penumpang sampai ketujuan. 

Kemudian perusahan juga harus lebih sering dalam memberikan 

pelatihan tentang Keselamatan Kerja sehingga karyawan lebih 

memahami pentingnya keselamatan dalam bekerja dan bagaimana 

menerapkan standar Keselamatan Kerja dengan baik, perusahaan 

tentunya harus memperhatikan dan melengkapi semua perlengkapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk memberikan rasa aman dan 

selamat bagi para pekerja tentunya perusahaan harus melibatkan pekerja 

untuk berdiskusi, mendengarkan pendapat pekerja dan melaksanakan 

permintaan karyawan terhadap perencanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi 

para kerja demi kebaikan dan kemajuan Baraya Travel. 
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3. Dalam upaya meningkatkan Perilaku Kerja, perusahan perlu melakukan 

seleksi karyawan yang sudah benar-benar memiliki pengalaman menjadi 

sopir minimal satu tahun bekerja dan juga perusahaan harus terus 

melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada sopir untuk tidak 

mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan, memberikan arahan akan 

pentingnya menerapkan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur 

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di jalan raya dan juga selalu 

bekerja sama dengan menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan 

lain sehingga akan tercipta suasana aman dan selamat bagi sopir, para 

penumpang dan juga orang di lingkungan sekitar jalan raya. Perusahaan 

juga harus membuat jadwal yang terstruktur dengan baik agar sopir tidak 

terburu-buru untuk mengejar keberangkatan berikutnya. 

 

  

 



 
 

163 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Alfani Rohman Noviandi, dkk. 2017. Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Mengemudi tidak Aman pada Sopir Bus Trayek Jember 

Kencong Lumajang. Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 2. 

 

Alfiano Patrik Kilis. 2015. Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam 

Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Kecamatan Malalayang Kota 

Manado. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Manado: FISIP UNSRAT. 

 

Tjipto Atmoko. 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Bandung: 

Universitas Padjajaran. 

 

Augustie Adi Yuwono. 2017. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Safety Driving pada Sopir Bus di Terminal Tirtonadi, Jurnal 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah. 

 

Ayu Happy Hastuti, dkk. 2013. Hubungan antara Self Regulated Behavior 

dengan Unsafe Behavior pada Sopir Bus di Kota Semarang. 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

 

Boy Sahputra. 2016. Analisis Positioning Jasa Transportasi Travel 

Bandung-Jakarta PP Berdasarkan Persepsi Pelanggan Di Kota 

Bandung, Jurnal Manajemen, Bandung: Universitas Telkom. 

 

Budi Suprani. 2012. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Persepsi 

Supir Angkot Jurusan Parung-Bogor, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 

Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 

 

Butanto, 2016. Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja Industri, 

Pustaka Buku Press, Yogyakarta, Ha. 9. 

 

Derryanata. 2014, Evaluasi Kualitas Pelayanan Berbasis SOP Studi pada 

Pengemudi Taksi Rajawali Yogyakarta, Jurnal Manajemen, 

Yogyakarta: Program Sarjana UII. 

 

Dwika, S. O. 2017, Evaluasi Penerapan Standard Operating Procedure 

(SOP) Driver Studi Kasus Driver Day Trans Shuttle and Corier 

Jogja, Jurnal Manajemen, Yogyakarta: Program Sarjana UII. 

 

Fradis, M. Z. 2018, Evaluasi Penerapan Standard Operating Procedure 

(SOP) Studi Pada Mitra Go-Jek Paguyuban Lempuyanan 

Yogyakarta, Jurnal Manajemen, Yogyakarta: Program Sarjana UI.



164 
 

 
 

Friendika Rinanda, Indriati Paskarini. 2014. Faktor yang Berhubungan 

dengan Perilaku Selamat pada Pengemudi Pengangkut Bahan Kimia 

Berbahaya PT Aneka Gas Industri, Sidoarjo, Journal Of 

Occupational Safety and Health, Vol. 3.  

 

 Hanafi, Satria H. dan Sholihah Q. 2017, Effect of Application of Standard 

Operating Procedure and Work Motivation to Occupational 

Accident on Coal Mine Employees, American Journal of Applied 

Sciences, 14 (2): 231.238. 

 

Hartantik dan Puji, Indah. 2014,  Tujuan Standar Operasional Prosedur. 

Yogyakarta: Laksana  I Gusti Ketut Purnaya. 2016, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, edisi I, Andi, Yogyakarta. 

 

Indah, P. H. 2014. Buku Pintar Membuat SOP (Standard Operating 

Procedure), Penerbit Flasbook, Yogyakarta, Hal. 1-3. 

 

Jones, R. Gareth. 2014. Standard Operating Procedure, Organiszatinal 

Theory, New York 

 

 KNKT, Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2007-2016, Komite Nasional 

Keselamatan Transportasi, Indonesia, 2016. 

 

Kotter, John. 2014. Leading Change. Harvard Business School Press. 

 

M. Afif Fahrudin. 2018. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Kepatuhan Pelaksanaan Standard Operational Procedure (SOP) 

Pengemudi Bus Rapid Transit (BRT) Koridor I Semarang, Jurnal 

Kesehatan Masyarakat, Vol. 6, No. 1. 

 

Mangkunegara AP, 2015, Perencanaan dan pengembangan Sunber Daya 

Manusia, Rfika Aditama, Bandung. 

 

Muhammad. 2013. Standar Operasional Prosedur Pengawalan dan 

Pengamanan Tahanan Menurut Peraturan Jaksa Agung. Jurnal 

Hukum, Madura: Universitas Madura Pamekasan. 

 

Muhammad Dadang Priyatna. 2012. Studi Mengenai Perilaku Berkendara 

Agresif dan Faktor Penyebabnya. Skripsi, Bandung: Universitas 

Islam Bandung. 

 

 Notoatmodjo, S. 2014. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Rineka 

Cipta, Jakarta, Hal. 140-142.  



165 
 

 
 

Nurcahyo Adinugroho, dkk. 2014. Faktor yang berhubungan dengan 

Praktik Safety Driving pada Pengemudi Angkutan Kota Jurusan 

Banyumanik-Johar Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 

Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Prastyo, Risky. 2015, Evaluasi Kualitas Pelayanan Berbasis SOP Studi 

Kasus pada Pengemudi Ardian Transport. Jurnal Manajemen, 

Yogyakarta: Program Sarjana UII. 

 

 R. Supomo dan Eti Nurhayati. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia 

untuk mahasiswa dan umum, Yrama Widya. Bandung. 

 

Rehani Fitria. 2017. Komitmen Perusahaan  Bus AKAP dan  Pariwisata 

terhadap Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, Vol. 04, No. 0. 

 

Reza Kurnia. 2013. Gambaran Perilaku tidak Aman Supir Bus Mayasari 

Bakti. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah. 

 

Ria Andani dan Widodo Hariyono. 2017. Penerapan Standar Operasional 

Prosedur Perilaku Selamat dan Kecelakaan Kerja pada Bus Trans 

Jogja. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Yogyakarta: Universitas 

Ahmad Dahlan. 

 

Rica Agustiningrum. 2015, Factors Associated with Unsafe Driving 

Behaviors in Working in Bus Driver in Semarang, Jurnal Ilmu 

Kesehatan Masyrakat, Semarang: Universitas Dian Nuswantoro. 

 

Rivando, Mario. 2015, Evaluasi Pelaksanaan Standard Operating Procedure 

(SOP) Perusahaan Wahana Prestasi Logistik, Junal Manajemen, 

Yogyakarta: Program Sarjana UII. 

 

Soemohadiwidjojo, A. T. 2014 Mudah menyusun SOP (standard Operating 

Procedure), Penerbit Penebar Plus, Jakarta, Hal. 11. 

 

Sondang P Siagian, 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi 

Aksara, Jakarta. 

 

Stoner, 2015, Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Benyamin Molan, 

Prenhallindo, Jakarta. 

 

Subi Amri. 2018, Evaluasi Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) 

Studi Pada Pengemudi Bus Trans Jogja Yogyakarta, Junal 

Manajemen, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 



166 
 

 
 

Sucipto, C. D. 2014. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Yogyakarta : 

Goysen Publishing. Hal. 75. 

 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

Tarwaka. 2014. Dasar-dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan 

Kecelakaan di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press. Hal 20-45. 

 

Triwibowo, C., dan Pusphandani, M. 2015. Kesehatan Lingkungan dan K3, 

Penerbit Nuha Medika, Yogyakarta, Hal. 93-94 dan 88-106. 

 

Wawan, A., Dewi, M. 2014. Teori dan Pengukuran Sikap, dan Perilaku 

Manusia, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal. 16-18, 25-36, dan 206. 

 

WHO, World Health day:Road safety is no accident, 2015. 

 

Wieke dan Ludfi Armanu. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Proyek Konstruksi, Jurnal Teknik  

Sipil, Malang:  Universitas Barawijaya Malang. Vol, 6. No, 1. 

 

Daftar Perundang-Undangan: 

 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, 2009. 

 

 Peraturan Menteri 26 dan 29 Tahun 2015, Komitmen Perusahaan Terhadap 

Pemenuhan Standar Keselamatan. 

 

Website: 

 Faktor Dominan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Saat Angleb, 2017. 

http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/read/inilah-faktor-

dominan-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-saat-angleb-2017 . diakses  

September 2019 

 Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2015. Data Angkutan Umum 

Layak Jalan di (http://hubdat.dephub.go.id). diakses April 2019 

 Penyebab Utama Banyaknya Kecelakaan Di Jalan Raya, 2019. 

https://www.jawapos.com/features/humaniora/08/03/2019/terungkap

-ini-penyebab-utama-banyaknya-kecelakaan-di-jalan-raya/ . diakses 

September 2019 

 

http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/read/inilah-faktor-dominan-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-saat-angleb-2017
http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/read/inilah-faktor-dominan-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-saat-angleb-2017
http://hubdat.dephub.go.id/
https://www.jawapos.com/features/humaniora/08/03/2019/terungkap-ini-penyebab-utama-banyaknya-kecelakaan-di-jalan-raya/
https://www.jawapos.com/features/humaniora/08/03/2019/terungkap-ini-penyebab-utama-banyaknya-kecelakaan-di-jalan-raya/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 1 

 

Npar Tests 

 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Perilaku kerja (Y) 35.0312 9.27327 45 

Standar operasional prosedur 
(X1) 

27.1632 7.00519 45 

Keselamatan kerja (X2) 30.0050 8.24114 45 

 

 

 
Correlations 

 
Perilaku kerja 

(Y) 

Standar 
operasional 

prosedur (X1) 
Keselamatan 

kerja (X2) 

Pearson 
Correlation 

Perilaku kerja (Y) 1.000 .672 .804 

Standar operasional prosedur 
(X1) 

.672 1.000 .647 

Keselamatan kerja (X2) .804 .647 1.000 

Sig. (1-tailed) Perilaku kerja (Y) . .000 .000 

Standar operasional prosedur 
(X1) 

.000 . .000 

Keselamatan kerja (X2) .000 .000 . 

N Perilaku kerja (Y) 45 45 45 

Standar operasional prosedur 
(X1) 

45 45 45 

Keselamatan kerja (X2) 45 45 45 

 

 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Keselamatan kerja (X2), Standar operasional prosedur 
(X1)

b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 
b. All requested variables entered. 

 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .828
a
 .685 .670 5.32389 

a. Predictors: (Constant), Keselamatan kerja (X2), Standar operasional prosedur (X1) 
b. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 



 
 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2593.277 2 1296.639 45.747 .000
b
 

Residual 1190.439 42 28.344   
Total 3783.717 44    

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 
b. Predictors: (Constant), Keselamatan kerja (X2), Standar operasional prosedur (X1) 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero
- 

orde
r 

Parti
al 

Par
t 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) 4.22
6 

3.425 
 

1.23
4 

.22
4 

     

Standar 
operasional 
prosedur (X1) 

.344 .150 .260 2.29
1 

.02
7 

.672 .333 .19
8 

.581 1.72
2 

Keselamatan 
kerja (X2) 

.715 .128 .635 5.59
4 

.00
0 

.804 .653 .48
4 

.581 1.72
2 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 
Eigenvalu

e 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Standar 
operasional 

prosedur (X1) 
Keselamatan 

kerja (X2) 

1 1 2.941 1.000 .01 .00 .00 

2 .037 8.952 .95 .08 .29 

3 .023 11.414 .04 .92 .70 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 18.7595 47.6892 35.0312 7.67712 45 

Std. Predicted Value -2.120 1.649 .000 1.000 45 

Standard Error of Predicted 
Value 

.815 2.237 1.342 .302 45 

Adjusted Predicted Value 16.5805 47.6030 34.9598 7.80272 45 

Residual -16.39833 12.86291 .00000 5.20148 45 

Std. Residual -3.080 2.416 .000 .977 45 



 
 

Stud. Residual -3.154 2.592 .006 1.018 45 

Deleted Residual -17.19795 14.80401 .07136 5.65659 45 

Stud. Deleted Residual -3.568 2.794 .003 1.076 45 

Mahal. Distance .053 6.790 1.956 1.404 45 

Cook's Distance .000 .379 .030 .077 45 

Centered Leverage Value .001 .154 .044 .032 45 

a. Dependent Variable: Perilaku kerja (Y) 

 

 

 
Correlationsb 

 

Standar 
operasional 

prosedur (X1) 
Keselamatan 

kerja (X2) 
Perilaku kerja 

(Y) 

Standar operasional 
 prosedur (X1) 

Pearson 
Correlation 

1 .647
**
 .672

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

Keselamatan kerja 
(X2) 

Pearson 
Correlation 

.647
**
 1 .804

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

Perilaku kerja (Y) Pearson 
Correlation 

.672
**
 .804

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

b. Listwise N=45 

 

 
Correlationsb 

 

Standar 
operasional 

prosedur (X1) Perilaku kerja (Y) 

Standar operasional prosedur 
(X1) 

Pearson Correlation 1 .672
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Perilaku kerja (Y) Pearson Correlation .672
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
b. Listwise N=45 

 

 
Correlationsb 

 
Keselamatan kerja 

(X2) Perilaku kerja (Y) 

Keselamatan kerja (X2) Pearson Correlation 1 .804
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Perilaku kerja (Y) Pearson Correlation .804
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

b. Listwise N=45 



 
 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.20148410 

Most Extreme Differences Absolute .111 

Positive .096 

Negative -.111 

Test Statistic .111 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1

1 2.017 2.224 3.068 3.836 3.127 4.224 4.073 3.989 4.346 3.715 2.794 37.41

2 4.62 4.169 3.989 4.922 4.554 2.052 4.614 3.068 2.174 2.233 4.118 40.51

3 4.62 4.169 1 2.938 4.554 2.934 2.573 1 3.705 3.715 2.794 34

4 3.191 2.224 1 2.938 2.005 2.934 2.573 2.167 3.107 3.134 2.794 28.07

5 3.191 1 1 1 1 2.052 2.573 2.167 2.174 2.233 1.95 20.34

6 2.017 2.224 2.167 2.055 1 2.052 1 1 2.174 2.233 1 18.92

7 3.191 2.224 3.068 4.922 3.127 2.052 2.573 3.068 4.346 2.233 2.794 33.6

8 4.62 4.169 3.068 3.836 3.127 2.052 2.573 3.989 2.174 2.233 2.794 34.64

9 3.191 1 2.167 2.055 1 2.052 2.573 3.068 2.174 2.233 1.95 23.46

10 3.191 2.224 2.167 3.836 1 2.934 2.573 2.167 3.107 2.233 2.794 28.23

11 3.191 3.214 3.989 2.055 3.127 4.224 2.573 3.068 2.174 3.134 1.95 32.7

12 3.191 2.224 3.989 3.836 3.127 2.934 2.573 2.167 3.107 3.134 1 31.28

13 2.017 2.224 2.167 2.938 2.005 2.052 1 1 2.174 2.233 1 20.81

14 3.191 3.214 3.989 3.836 4.554 1 2.573 3.068 2.174 3.715 2.794 34.11

15 2.017 3.214 3.989 3.836 3.127 2.052 2.573 3.989 2.174 1 2.794 30.76

16 2.017 2.224 1 2.938 2.005 2.052 1 1 2.174 2.233 1 19.64

17 3.191 3.214 2.167 2.938 3.127 2.934 2.573 1 4.346 3.134 2.794 31.42

18 3.191 2.224 3.068 3.836 3.127 2.052 2.573 3.989 4.346 4.475 1 33.88

19 3.191 1 2.167 2.938 3.127 2.934 2.573 2.167 3.107 2.233 2.794 28.23

20 3.191 3.214 3.068 2.938 3.127 3.636 2.573 3.068 2.174 3.134 1.95 32.07

21 3.191 2.224 2.167 3.836 3.127 4.224 2.573 2.167 2.174 4.475 4.118 34.28

22 2.017 2.224 2.167 2.055 2.005 1 1 2.167 1 1 1 17.63

23 2.017 3.214 2.167 2.055 2.005 1 1 2.167 1 2.233 1 19.86

24 3.191 2.224 1 3.836 3.127 2.934 2.573 2.167 3.107 2.233 2.794 29.19

25 4.62 4.169 3.068 3.836 3.127 1 2.573 3.989 2.174 3.715 2.794 35.07

26 3.191 3.214 3.068 4.922 3.127 2.052 2.573 3.068 3.705 2.233 1 32.15

27 3.191 3.214 3.068 3.836 3.127 2.934 2.573 3.068 3.107 2.233 1 31.35

28 2.017 2.224 1 2.055 2.005 1 1 1 2.174 2.233 1 17.71

29 1 1 1 2.938 1 1 1 1 1 1 1 12.94

30 3.191 2.224 1 2.055 3.127 2.934 2.573 2.167 3.107 3.134 2.794 28.31

31 2.017 3.214 1 2.055 2.005 2.052 2.573 2.167 2.174 2.233 1.95 23.44

32 2.017 1 2.167 2.938 2.005 1 1 2.167 1 2.233 1 18.53

33 3.191 2.224 2.167 3.836 3.127 2.934 2.573 3.068 3.107 1 2.794 30.02

34 2.017 2.224 2.167 2.938 2.005 2.052 2.573 2.167 2.174 2.233 1.95 24.5

35 2.017 2.224 2.167 2.938 3.127 1 1 1 2.174 2.233 1 20.88

36 3.191 2.224 3.068 2.055 2.005 2.934 2.573 1 3.107 3.134 2.794 28.09

37 3.191 3.214 2.167 2.938 2.005 2.052 2.573 1 3.107 3.134 1.95 27.33

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

39 3.191 2.224 2.167 4.922 3.127 2.934 2.573 2.167 3.705 4.475 1 32.48

40 3.191 2.224 2.167 3.836 3.127 2.934 2.573 2.167 3.107 3.134 2.794 31.25

41 3.191 2.224 1 2.938 3.127 2.934 2.573 2.167 3.107 3.715 1.95 28.93

42 3.191 4.169 3.068 3.836 3.127 3.636 2.573 3.068 2.174 2.233 2.794 33.87

43 1 3.214 2.167 2.055 2.005 1 1 2.167 1 1 1 17.61

44 3.191 1 2.167 2.938 3.127 2.052 2.573 2.167 2.174 2.233 1.95 25.57

45 1 1 2.167 2.938 2.005 1 1 2.167 1 1 1 16.28

No

Standar operasional prosedur (X1)



 
 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X210 X2.11 X2

1 3.7688 3.7456 3.868911 3.2685 3.2705 3.7759 3.3258 4.576 4.5146 5.1921 3.4664 42.77

2 3.7688 3.7456 4.917436 2.0195 3.2705 3.7759 3.3258 4.576 4.5146 4.1066 2.1589 40.18

3 4.7497 2.9678 3.868911 3.2685 4.4041 2.4782 3.3258 3.8306 3.4592 4.1066 3.4664 39.93

4 2.9396 3.7456 2.174322 2.7482 2.4075 3.7759 3.3258 3.074 3.4592 4.1066 3.4664 35.22

5 2.061 3.7456 2.174322 2.0195 2.4075 2.4782 2.2965 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 26.98

6 2.9396 3.7456 2.174322 2.7482 2.4075 3.7759 2.2965 3.074 3.4592 4.1066 3.4664 34.19

7 4.7497 3.7456 3.868911 2.0195 3.2705 3.7759 3.3258 3.8306 4.5146 4.1066 3.4664 40.67

8 3.7688 4.8792 3.071298 3.9547 3.2705 3.7759 3.3258 3.074 3.4592 4.1066 3.4664 40.15

9 3.7688 2.9678 3.071298 2.7482 3.2705 3.7759 3.3258 3.074 3.4592 4.1066 3.4664 37.03

10 2.9396 2.1685 2.174322 2.7482 1.8008 2.4782 3.3258 1 2.4489 4.1066 2.1589 27.35

11 2.9396 2.9678 2.174322 2.7482 2.4075 3.7759 3.3258 2.1371 2.4489 4.1066 3.4664 32.5

12 2.9396 2.1685 2.174322 2.0195 1 2.4782 2.2965 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 24.87

13 3.7688 3.7456 3.071298 3.9547 3.2705 3.7759 4.816 3.074 3.4592 4.1066 3.4664 40.51

14 3.7688 3.7456 3.868911 2.0195 3.2705 3.7759 3.3258 3.8306 4.5146 4.1066 3.4664 39.69

15 3.7688 3.7456 3.868911 3.9547 3.2705 2.4782 3.3258 3.074 3.4592 5.1921 3.4664 39.6

16 2.9396 3.7456 2.174322 2.7482 2.4075 3.7759 2.2965 3.074 3.4592 3.0501 3.4664 33.14

17 2.9396 2.1685 2.174322 2.7482 1.8008 2.4782 3.3258 1 2.4489 4.1066 2.1589 27.35

18 4.7497 2.9678 3.868911 3.9547 4.4041 2.4782 4.816 3.074 3.4592 3.0501 3.4664 40.29

19 2.9396 2.9678 2.174322 2.7482 1.8008 3.7759 2.2965 1 2.4489 4.1066 3.4664 29.73

20 2.9396 2.9678 2.174322 2.7482 2.4075 3.7759 2.2965 2.1371 2.4489 3.0501 3.4664 30.41

21 4.7497 3.7456 3.868911 2.0195 2.4075 3.7759 3.3258 3.8306 4.5146 5.1921 3.4664 40.9

22 1 2.9678 3.071298 2.0195 1 1.6408 1.7289 2.1371 1.6408 1.9876 1 20.19

23 2.061 2.1685 1 1 1.8008 2.4782 1.7289 2.1371 1 3.0501 2.1589 20.58

24 3.7688 4.8792 3.071298 3.9547 3.2705 3.7759 2.2965 3.074 3.4592 3.0501 3.4664 38.07

25 3.7688 4.8792 3.071298 3.9547 3.2705 2.4782 3.3258 3.074 3.4592 5.1921 3.4664 39.94

26 3.7688 2.9678 3.071298 3.2685 3.2705 3.7759 2.2965 3.074 3.4592 4.1066 3.4664 36.53

27 2.9396 2.9678 3.071298 2.7482 2.4075 3.7759 3.3258 3.074 3.4592 3.0501 3.4664 34.29

28 2.061 2.1685 1 1 3.2705 2.4782 2.2965 2.1371 1.6408 3.0501 2.1589 23.26

29 2.061 1 2.174322 2.0195 4.4041 1 1 1 1 1.9876 1 18.65

30 2.061 3.7456 2.174322 2.0195 1 2.4782 2.2965 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 25.57

31 1 2.9678 3.071298 1 1.8008 1.6408 1.7289 2.1371 2.4489 1.9876 1 20.78

32 2.061 2.1685 1 1 2.4075 2.4782 2.2965 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 23.21

33 2.9396 2.1685 2.174322 2.0195 1 2.4782 3.3258 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 25.9

34 2.061 2.1685 1 1 3.2705 2.4782 1 2.1371 1.6408 3.0501 2.1589 21.97

35 2.061 2.1685 1 1 1.8008 2.4782 1.7289 1 2.4489 3.0501 2.1589 20.9

36 2.061 2.1685 1 1 2.4075 1.6408 1.7289 2.1371 2.4489 1.9876 2.1589 20.74

37 3.7688 3.7456 3.071298 3.2685 3.2705 3.7759 3.3258 3.074 3.4592 3.0501 3.4664 37.28

38 1 1 2.174322 1 2.4075 1 1 1 2.4489 1 1 15.03

39 2.9396 2.1685 2.174322 2.7482 1 2.4782 3.3258 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 26.63

40 2.9396 2.1685 2.174322 2.0195 2.4075 2.4782 3.3258 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 27.31

41 2.9396 2.1685 2.174322 2.0195 1 2.4782 3.3258 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 25.9

42 2.9396 2.1685 2.174322 2.0195 1 2.4782 3.3258 2.1371 2.4489 3.0501 2.1589 25.9

43 2.061 3.7456 2.174322 2.0195 1.8008 2.4782 3.3258 1 2.4489 3.0501 2.1589 26.26

44 2.061 1 3.071298 1 1 1 1 1 1 1.9876 1 15.12

45 2.061 2.1685 1 1 2.4075 1 1 2.1371 1 1.9876 1 16.76

No

Keselamatan dan kesehatan kerja (X2)



 
 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y

1 4.346 3.42 4.346 3.622 4.404106 4.749693 4.452 2.017 4.275 2.91 3.427 2.546 4.104 48.62

2 3.201 3.42 3.478 3.622 4.404106 3.726603 4.452 3.044 3.079 2.91 4.515 3.68 4.104 47.64

3 3.201 2.81 4.346 4.647 3.272119 2.016588 3.589 4.15 4.275 2.91 4.515 3.68 2.985 46.4

4 3.201 4.425 1.944 2.011 2.341692 2.867558 2.163 1 3.079 4.045 3.427 2.546 2.985 36.03

5 1 2.119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.12

6 2.436 2.81 1.944 2.822 2.341692 3.726603 2.163 4.15 3.079 4.045 3.427 2.546 2.985 38.48

7 4.346 4.425 4.346 3.622 3.696879 3.726603 3.589 4.15 4.275 1.99 2.61 3.68 4.104 48.56

8 3.201 4.425 3.478 3.622 3.696879 4.749693 2.971 4.15 4.275 2.91 3.427 3.68 2.985 47.57

9 4.346 2.119 2.753 2.822 2.341692 3.726603 2.163 2.017 3.079 4.045 3.427 2.546 2.985 38.37

10 3.201 3.42 2.753 4.647 2.341692 2.867558 2.163 3.044 3.079 2.91 1.906 2.546 2.047 36.93

11 4.346 2.119 1 3.622 2.341692 2.867558 2.163 4.15 3.079 4.045 2.61 2.546 2.985 37.87

12 1.867 1 1.944 2.011 2.341692 2.016588 1 2.017 1 1.99 1.906 1.811 1 21.9

13 3.201 3.42 3.478 4.647 3.272119 3.726603 2.971 2.017 3.079 1.99 3.427 2.546 2.985 40.76

14 3.201 4.425 4.346 4.647 3.696879 2.867558 3.589 3.044 4.275 2.91 3.427 3.68 4.104 48.21

15 4.346 3.42 3.478 4.647 4.404106 2.867558 2.971 3.044 3.079 4.045 4.515 3.68 2.985 47.48

16 2.436 2.119 1.944 2.822 2.341692 3.726603 2.163 2.017 3.079 4.045 3.427 2.546 2.985 35.65

17 3.201 3.42 2.753 3.622 2.341692 2.867558 2.163 3.044 3.079 2.91 2.61 2.546 2.047 36.6

18 1.867 2.119 4.346 2.822 3.272119 3.726603 3.589 4.15 3.079 1.99 4.515 3.68 2.985 42.14

19 3.201 3.42 2.753 3.622 2.341692 2.867558 2.163 4.15 4.275 2.91 2.61 2.546 2.047 38.9

20 4.346 4.425 1 3.622 2.341692 2.867558 2.163 4.15 3.079 4.045 2.61 2.546 2.985 40.18

21 3.201 3.42 4.346 4.647 3.696879 1 3.589 3.044 3.079 2.91 4.515 3.68 4.104 45.23

22 1.867 2.119 2.753 2.011 1 2.867558 1 2.017 1.739 1.99 1 1 2.047 23.41

23 1.867 1 1.944 2.011 2.341692 2.016588 1 2.017 3.079 1 1.906 1 1 22.18

24 4.346 4.425 3.478 4.647 3.272119 3.726603 2.971 2.017 4.275 4.045 3.427 3.68 2.985 47.29

25 1.867 2.81 3.478 2.822 3.272119 4.749693 2.971 4.15 4.275 2.91 3.427 3.68 2.985 43.4

26 2.436 2.119 2.753 2.822 2.341692 3.726603 2.971 3.044 3.079 4.045 3.427 2.546 2.985 38.3

27 3.201 2.81 2.753 3.622 2.341692 3.726603 2.163 4.15 3.079 4.045 3.427 2.546 2.985 40.85

28 3.201 2.119 4.346 2.822 2.341692 2.016588 1 3.044 2.247 2.91 2.61 1.811 2.047 32.52

29 1.867 1 2.753 2.011 2.341692 2.016588 1 2.017 1.739 1.99 2.61 1.811 1 24.15

30 1.867 2.81 2.753 2.011 2.341692 2.016588 2.163 2.017 1.739 1.99 2.61 1.811 1 27.13

31 2.436 1 2.753 2.822 1 2.867558 1 2.499 1.739 1.99 1.906 1 2.047 25.06

32 1 2.119 1.944 2.011 1 1 3.589 1 1 1 1.906 1 1 19.57

33 3.201 3.42 2.753 2.822 2.341692 2.016588 2.163 3.044 2.247 2.91 2.61 1.811 2.047 33.39

34 3.201 3.42 1 2.822 2.341692 2.016588 2.163 3.044 2.247 2.91 2.61 1 2.047 30.82

35 1 2.81 1.944 2.011 1 2.016588 1 2.017 3.079 1 1 1 1 20.88

36 3.201 3.42 3.478 3.622 2.341692 2.867558 2.163 3.044 2.247 2.91 1 2.546 2.047 34.89

37 2.436 2.119 2.753 3.622 2.341692 3.726603 2.971 3.044 3.079 1.99 3.427 2.546 2.985 37.04

38 2.436 3.42 3.478 2.822 2.341692 2.016588 1 3.044 2.247 2.91 2.61 1 2.047 31.37

39 3.201 2.119 1.944 3.622 2.341692 2.867558 2.163 3.044 2.247 2.91 1.906 2.546 2.047 32.96

40 2.436 2.119 2.753 2.822 1 2.867558 1 2.499 3.079 1.99 1.906 1 2.047 27.52

41 2.436 2.119 2.753 2.822 1 2.867558 2.163 3.044 3.079 1.99 1.906 1 2.047 29.23

42 3.201 3.42 1.944 3.622 2.341692 2.016588 2.163 3.044 2.247 2.91 3.427 2.546 2.047 34.93

43 1.867 2.119 2.753 2.011 2.341692 2.016588 2.163 2.017 1.739 1.99 2.61 1.811 1 26.44

44 3.201 2.81 3.478 3.622 2.341692 2.867558 2.163 3.044 2.247 2.91 3.427 2.546 2.047 36.7

45 1 2.119 1.944 1 1 1 2.971 1 1 1 1.906 1.811 1 18.75

Perilaku kerja (Y)

No
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 KUESIONER PENELITIAN 

 PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN 

KESELAMATAN KERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP 

PERILAKU KERJA  

(Studi Kasus Bagian Driver Baraya Travel Bandung) 

Oleh: Ferdy Yurendra (154010001) 

Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, MS  

dan H. Rohmat Sarman, SE., MSi 

Pengantar 

Kuesioner ini disusun untuk melihat dan mengetahui Penerapan Standar Operasaional 

Prosedur (SOP) dan Keselamatan Kerja serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja 

di Baraya Travel Bandung. Kuesioner semata-mata ditujukan untuk keperluan ilmiah 

dan penyelesaian tugas skripsi, oleh karena itu saya mohon bantuan bapak/ibu untuk 

dapat mengisi kuesioner berikut dengan memberikan tanda check list () pada kotak 

yang sesuai dengan pilihan bapak/ibu. Atas kesediannya saya ucapkan terima kasih. 

Identitas Responden  

Nama  : 

Usia  : 



 
 

Adapun ketentuan penilaian dalam kuesoner ini dalah sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Sesuai (STS) 

2. Tidak Sesuai (TS) 

3. Cukup Sesuai (CS) 

4. Sesuai (S) 

5. Sangat Sesuai (SS) 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 

Analisis Sistem 

1 Standar operasional prosedur sangat 

diperlukan. 

     

2 Standar operasional prosedur 

diterapkan dengan konsisten. 

     

3 Ada sanksi terhadap pelanggaran 

standar operasional prosedur. 

     

4 Standar operasional prosedur harus 

mudah dimengerti. 

     

Analisis Tugas 

5 Pekerja mengerti standar 

operasional prosedur perusahaan.  

     

6 Pekerja mampu melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan standar 

operasional prosedur. 

     

7 Pekerja tidak melakukan pekerjaan 

diluar tanggung jawabnya.  

     

Analisis Prosedur Kerja  



 
 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

8 Datang maksimal 15 menit sebelum 

waktu keberangkatan. 

     

9 Memeriksa manifest 

 

     

10 Memeriksa kondisi kendaraan 

sebelum berangkat. 

     

11 Menguasai kendaraan manual/matic.      

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 

Komitmen Top Management terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

12 Perusahaan memberikan prioritas 

utama terhadap masalah 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

     

13 Ada pengawasan terhadap 

keselamatan dan kesehatan para 

pekerja. 

     

14 Perusahaan memberikan 

perlengkapan keselamatan dan 

kesehatan. 

     

15 Perusahaan memberikan pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

     

Lingkungan Kerja 

16 Pekerja mengutamakan keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

     

17 Pekerja termotivasi karena program 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

     

18 Pekerja tidak saling menyalahkan 

bila terjadi kecelakaan. 

     

Keterlibatan Pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 



 
 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

19 Pekerja dilibatkan dalam 

perencanaan program keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

     

20 Pekerja melaporkan jika terjadi 

kecelakaan atau situasi yang bahaya. 

     

21 Pekerja diminta mengingatkan 

pekerja lain tentang bahaya dan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

     

22 Pekerja dilibatkan dalam 

penyampaian informasi kekurangan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

     

 

Perilaku Kerja 

 

Pengetahuan 

23 Pekerja mengetahuai standar 

operasional prosedur perusahaan.  

     

24 Pengetahuan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

     

25 Pengetahuan pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

     

26 Pengetahuan rambu-rambu 

lalulintas. 

     

Pengalaman 

27 Mengendarai bus tidak melebihi 40 

km/jam dalam kota dan 60 km/jam 

untuk luar kota.  

     

28 Berhati-hati dalam mengendarai 

bus. 

     

29 Mematuhi rambu lalulintas.      



 
 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 

30 Mengetahui situasi dan kondisi di 

jalan raya. 

     

31 Tanggung jawab dalam 

mengendarai bus. 

     

Komunikasi 

32 Bersikap sopan kepada penumpang.      

33 Selalu tersenyum 

 

     

34 Keramahan.  

 

     

35 Mengucapkan salam dan 

terimakasih. 
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Surat Keputusan Dekan 
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Keterangan Telah Mengikuti SUP 
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Kartu Perkembangan Bimbingan Skripsi 
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Kartu Perkembangan Penelitian Skripsi 

 



 
 

Lampiran 8 

Kartu Bukti Mengikuti Kegiatan SUP dan Sidang Skripsi 
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Berita Acara Perbaikan Skripsi 
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Data Absensi Sopir Baraya Travel Bulan Januari-November 2019 

Bulan Jumlah 

Karyawan 

Hari Kerja Jumlah 

Absensi 

Tingkat 

Absesnsi (%) 

Januari 50 22 7 0,63 

Februari 50 22 10 0,90 

Maret 50 22 5 0,45 

April 50 22 7 0,63 

Mei 50 22 7 0,63 

Juni 50 22 10 0,90 

Juli 50 22 9 0,81 

Agustus 50 22 5 0,45 

September 50 22 7 0,63 

Oktober 50 22 9 0,81 

November 50 22 8 0,72 

Rata-rata 50 22 7,63 0,68 

Sumber : PT. Baraya Travel Bandung 2019 

Keterangan : 

hasil
awanjumlahkaryjahari

nsijumlahabse
atAbsensiRumusTingk 


 %100
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Contoh Manifest 
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