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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya fasilitas atas keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan

secara langsung memberikan perasaan yang aman sehingga karyawan dapat

bekerja tanpa adanya perasaaan tertekan dengan kondisi atau keadaan

disekitarnya. Sebagai upaya dalam memberikan jaminan keselamatan dan

kesehatan kerja yaitu dengan memberikan perlindungan bagi para karyawan

sehingga dapat terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan

operasional perusahaan. Apabila perusahaan mampu memenuhi peran mutu

sumber daya manusia yang dimiliki maka dengan sendirinya dapat merupakan

pendukung tercapainya kinerja dan  penentu keberhasilan perusahaan. Faislitas

atas keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh perusahaan dapat

mencerminkan dukungan atas upaya memaksimalkan atas kinerja yang akan

dicapai oleh karyawan.

Manajemen keselamatan kerja dimulai dengan mempertimbangkan tujuan

keselamatan kerja, teknik, dan peralatan yang digunakan, proses produksi, dan

perencanaan tempat kerja. Tujuan keselamatan harus integral dengan bagian dari

setiap manajemen dan pengawasan kerja. Begitu pula peranan bagian

kepegawaian sangat penting dalam mengaplikasikan pendekatan sistem pada

keselamatan perusahaan (Mangkunegara, 2007:163). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya

nyata perusahaan dalam memberikan dukungan atas upaya perusahaan untuk
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memberikan rasa aman karyawan untuk bekerja di perusahaan sehingga pada

akhirnya upaya peningkatan kinerja dapat secara maksimal dilakukan oleh

perusahaan.

Pada dasarnya kinerja para karyawan sangat tergantung pada kesadaran dari

tiap-tiap karyawan yang dapat dilihat pada perilaku pada suatu lingkungan kerja

yang ada. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan wajib untuk

menjaga keberadaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan dan

mengefisienkan sumber daya manusia yang telah dimilikinya. Salah satu cara

untuk mengefektifkan dan mengifisienkan serta meningkatkan kinerja karyawan

tersebut adalah dengan cara pemberian fasilitas atas keselamatan dan kesehatan

kerja para karyawan.

PT. Indotruba merupakan salah perusahaan yang bergerak dalam bidang

perkebunan, perusahaan ini dalam aktivitas operasional untuk menghasikan buah

yang kemudian dikirim ke pabrik untuk dijadikan CPO (Crude Palm Oil) dan

PKO  (Palm Karnel Oil). Kegiatan operasional perusahaan selama ini telah

mempekerjakan karyawan dengan klasifikasi dalam bidang kerja masing-masing

karyawan. Upaya nyata yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait dengan

pelaksanaan fasilitas keselamatan kerja karyawan, yaitu memberikan fasilitas

keselamatan kerja yang meliputi: adanya jamsostek, helm kerja, adanya sarung

egrek (alat pengait kelapa sawit) dan sepatu boat.

Tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan banyak terjadi karena

tertusuk duri, kejatuhan buah, luka terkena egrek, dan lain-lain. Selama tahun

2011 total kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak 62 orang,

meskipun kecelakaan tersebut tidak sampai terjadi korban meninggal dunia
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namun dari kejadian tersebut mengakibatkan terjadi korban cacat tetap sebanyak

8 orang. Disamping kecelakaan kerja, gangguan kesehatan seorang karyawan

juga akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Berdasarkan data gangguan

kesehatan, menunjukkan bahwa para karyawan yang mengeluhkan masalah

kesehatan yang cukup beragam, data mengenai gangguan kesehatan yang terjadi

pada karyawan yang diperoleh dari data kunjungan para karyawan pada

poliklinik yang disediakan oleh perusahaan yang secara lengkap dapat dilihat

pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Jenis Penyakit Yang Pernah Diderita Karyawan Pada PT. Indotruba
(Dalam Orang)

Jenis Penyakit Jumlah

ISPA 93
Myalgia 21
Diare 31
Peny. Kulit 22
Gastritis/Ulkus Peptikum 17
Malaria 1
Syaraf -
Jantung & Pemb. Darah 1
Demam Typhoid -
Penyakit Gi-Mul 10
Total 196

  Sumber: Data Poliklinik pada PT. Indotruba Tahun 2011.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penyakit yang

banyak dialami oleh karyawan dalam bekerja di perusahaan yaitu mengenai

penyakait ISPA yaitu mencapai 93 karyawan dengan total karyawan yang

mengalami permasalah dengan kesehatannya yaitu sebanyak 196 orang pada

tahun 2011. Jenis penyakit tersebut dapat terjadi karena kondisi kerja yang

terdapat diperusahaan. Apabila dilihat dari jenis penyakit yang dialami oleh



4

karyawan menunjukkan bahwa adanya fasilitas atas kesehatan kerja para

karyawan menjadi hal penting untuk diberikan kepada karyawan. Berbagai

fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan yaitu selama ini perusahaan

menyediakan poliklinik dan dokter jaga yang memberikan pertolongan pertama

apabila terdapat karyawan yang sakit pada saat bekerja. Perusahaan juga

memberikan dukungan aktivitas para karyawan di perusahaan yaitu dengan

memberikan kelengkapan sarana pendukung kesehatan kerja karyawan, yaitu

mengenai kelengkapan obat, alat-lat cek kesehatan dan fasilitas kendaraan yang

khusus untuk memberikan pelayanan apabila karyawan mengalami gangguan

kesehatan dan keselamatan selama bekerja yaitu untuk proses perujukan ke

rumah sakit.

Adapun pencapaian kinerja para karyawan dapat diketahui dari hasil

perbandingan antara target dan realisasi produksi yang telah dicapai, dimana hasil

produksi mulai tahun 2002 sampai 2010 secara lengkap disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Target dan Realiasi Produksi Pada PT. Indotruba
Tahun 2002 Sampai 2010 (Dalam Ton)

Tahun Target Realiasi Selisih

2002-2003 74.183 52.065 (22.118)

2003-2004 67.230 60.069 (7.161)

2004-2005 65.211 55.604 (9.607)

2005-2006 61.830 85.086 23.256

2006-2007 75.482 74.414 (1.068)

2007-2008 88.363 94.734 6.371

2008-2009 82.545 78.456 (4.089)

2009-2010 83.607 92.144 8.537

Sumber: PT. Indotruba
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama periode 2002 sampai 2010

menunjukkan adanya kecenderungan para karyawan belum mampu memenuhi

atas target atau anggaran yang telah ditetapkan. Kenyataan tersebut dapat

dijadikan sebagai tolak ukur atas pencapaian kinerja para karyawan dalam

bekerja di perusaahaan. Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul

penelitian yang akan dilakukan yaitu:”PENGARUH PELAKSANAAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN TERHADAP

KINERJA KARYAWAN PADA PT. INDOTRUBA”

B.  Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT.

Indotruba ?

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan pada PT. Indotruba ?

3. Apakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan mempunyai

pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Indotruba ?

4. Diantara pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja manakah yang paling

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Indotruba ?

C.  Batasan Masalah

Obyek dalam penelitian adalah para karyawan bagian produksi pada PT.

Indotruba, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mangkunegara

(2000).
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan

pada PT. Indotruba.

b. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan pada PT. Indotruba.

c. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT. Indotruba.

d. Untuk mengetahui diantara pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.

Indotruba.

2.  Kegunaan Penelitian

a.  Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian keselamatan dan

kesehatan kerja karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.

b. Bagi pihak lain

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan

informasi sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.


