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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan manajemen dalam perusahaan sangat penting artinya dalam

meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan. Adanya persaingan yang

ketat menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia

yang dimiliki dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sehingga kualitas

produk yang dihasilkan tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia yang

dimiliki perusahaan. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak terlepas

dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya

sewaktu bekerja. Salah satu caranya adalah dengan membina dan

mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan tenaga kerja

yang berkualitas tinggi, sehat fisik maupun rohani serta memiliki ketrampilan

yang tinggi. Untuk menunjang keberhasilan, maka salah satu faktor penting yang

perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) karyawan. Perlindungan kerja itu dapat meliputi keselamatan, kesehatan,

pemeliharaan modal kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia.

Apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik akan dapat menciptakan motivasi

kerja yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang benar-benar menjaga

keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang
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keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan

pimpinan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat

kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar

karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga

kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan produktifitas kerja

karyawan meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan

dalam membangun dan membesarkan usahanya.

Mengingat begitu besarnya pengaruh K3 terhadap sumber daya manusia,

maka sudah sepantasnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Hal

ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan yang berkaitan dengan K3, yaitu

Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun Upaya yang

dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh adalah dengan

menyelenggarakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal itu merupakan

hak dari pekerja/buruh dan sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang

berlaku. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

PT. Intan Hevea Industry merupakan salah satu perusahaan di Sumatra

utara,Medan. yang memproduksi sarung tangan karet. Perusahaan ini telah

melaksanakan program K3 yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan

pekerja serta dengan memberikan fasilitas adanya dokter/klinic kesehatan

sebagai tempat rujukan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan. Jumlah

seluruh karyawan di perusahaan ini ada 260 orang. Program K3 ini khusus
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diterapkan pada bagian produksi, karena bagian ini sangat rawan untuk terjadinya

kecelakaan kerja dan diperlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan

bagian yang lain.

Karyawan PT Intan Hevea di setiap tingkat berkomitmen untuk menjaga

sarung tangan standar kualitas tertinggi dan kepuasan pelanggan. konsumen dapat

mengandalkan PT Intan Hevea untuk pengiriman tepat waktu yang konsisten

sarung tangan berkualitas tinggi, di produksi dengan kepatuhan yang ketat dengan

ISO 9001-2000, ASTM Standar dan GMP Regulation (Good Manufacturing

Practice).

PT Intan Hevea memiliki 24 tahun pengalaman dalam pembuatan sarung

tangan lateks untuk keperluan medis dan industri, sehingga memiliki pengetahuan

untuk memproduksi sarung tangan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat

kompetitif. Jumlah pemesanan produksi maksimal 60 juta keeping per bulan atau

720 juta per tahun yang diekspor di seluruh Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

Data pertumbuhan produksi dari tahun 2007 s/d 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pertumbuhan Produksi PT Intan Hevea pada Tahun 2007 – 2011

No. Tahun Target Jumlah
Produksi

Deviasi % pertumbuhan

1. 2007 720.000.000 728.184.028 8.184.028 1,1%
2. 2008 720.000.000 724.128.737 4.128.737 0,5%
3. 2009 720.000.000 726.223.837 6.223.837 0,8%
4. 2010 720.000.000 727.328.074 7.328.074 1,0%
5. 2011 720.000.000 726.114.057 6.114.057 0,8%

Sumber : PT Intan Hevea (2012)
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Dari tabel di atas dapat melihat bahwa perusahaan dalam mencapai target

produksi telah tercukupi, tetapi dalam tingkat pertumbuhan produksi mengalami

naik turun pada persen pertumbuhan produksi, akan tetapi prosentase

pertumbuhan cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan observasi diduga

salah satu faktor penurunan tersebut berkaitan dengan produktivitas karyawan

yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, kehadiran, kemampuan karyawan

memenuhi target, serta tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan sehingga

hasil produksi dalam persen pertumbuhan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pada PT intan hevea tidak terlepas dari terjadinya kecelakaan kerja, namun

kecelakaan yang terjadi tidak menyebabkan terganggunya hari kerja di

lingkungan pabrik tersebut, menurut hasil wawancara awal pada salah satu

pegawai bagian produksi bahwa kecelakaan yang sering terjadi yaitu seringnya

pegawai mengalami iritasi kulit akibat terkena kontak langsung dengan bahan

baku latek akibat tidak menggunakan sarung tangan, kecelakaan lainnya adalah

pegawai terkena uap pemanasan pada tahap pengovenan, ada juga akibat

kurangnya pengawasan dan pengetahuan pekerja pada saat pelepasan sarung

tangan pada cetakan, sehingga cetakan pecah mengenai tangan pekerja.

Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan pada pabrik ini ditunjukan

dari sebagian besar pekerja yang bekerja pada perusahaan PT Intan Hevea yang

telah menggunakan alat perlindungan diri seperti sarung tangan, helm, sepatu bot,

dan masker. Namun pada saat observasi peneliti melihat ada beberapa orang
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pekerja yang masih mengabaikan pentingnya alat perlindungan diri ini karena

dianggap kurang bebas dalam bergerak.

Pada area pabrik telah dilengkapi dengan rambu-rambu K3 dihampir

seluruh bagian dari pabrik PT Intan Hevea, di samping adanya rambu-rambu K3,

perusahaan juga memberikan pelatihan dan pemberian buku pedoman k3 terhadap

karyawan, juga menyediakan peralatan tanggap darurat seperti alat pemadam

kebakaran, alat P3K yang di tempatkan pada tempat-tempat yang mudah di

jangkau oleh para pekerja, memberikan kenyamanan dengan memperhatikan

kebersihan di dalam lingkungan kerja, tersedi ventilasi udara, serta keperluan air

bersih, juga di sediakan klinik kesehatan untuk antisipasi apabila ada suatu

kejadian yang perlu pertolongan medis.

Seluruh fasilitas kesehatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan K3

yang telah diterapkan di lingkungan pabrik PT Intan Hevea, namun pada hasil

wawancara pada salah satu narasumber di lokasi pabrik masih ditemukan pekerja

yang mengalami gangguan kesehatan maupun kecelakaan akibat kerja, pada tahun

2011 terdapat 8 kasus. Diantaranya 6 kasus yang diakibatkan oleh para pekerja

yang mengalami iritasi kulit, 1 kasus diakibatkan oleh salah satu pekerja

mengalami luka bakar ringan pada tangan akiat terkena uap panas pada proses

pengovenan, pada 1 kasus lainnya salah satu pekerja mengalami luka pada

tangannya akibat pecahnya cetakkan sarung tangan serta kurang berhati-hati saat

pelepasan sarung tangan pada cetakkan.
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Dari data hasil persen pertumbuhan produksi yang semakin menurun dan

juga data kecelakaan yang ada dalam perusahaan, sehingga adanya pengaruh

hubungan antara produktivitas dengan keselamatan dan kesehatan kerja dilihat

dari akibat dari kecelakaan yang terjadi membuat pekerja tidak masuk kerja

sehingga hilangnya waktu kerja sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi.

Berdasarkan pada uraian di atas maka perlu untuk dibahas melalui

penelitian tentang “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap

Produktivitas Karyawan PT. Intan Hevea Industry Sumatra Utara”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya guna menyatakan secara tersurat

pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Berdasarkan

uraian diatas, dapat diajukan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana produktivitas kerja karyawan di PT. Intan Hevea Industry?

2. Bagaimana keselamatan kerja karyawan di PT. Intan Hevea Industry?

3. Bagaimana kesehatan kerja karyawan di PT. Intan Hevea Industry?

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara keselamatan dan kesehatan kerja

terhadap produktivitas pada PT. Intan Hevea Industry?

5. Diantara keselamatan dan kesehatan kerja manakah yang paling berpengaruh

pada produktivitas karyawan pada PT. Intan Hevea Industry?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian ini

penulis hanya berfokus membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja
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ditinjau dari teorinya Manulang (2001) pada karyawan bagian produksi PT. Intan

Hevea Industry. Hal ini karena pada bagian produksi karyawannya selalu

berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan

sangat rentan terhadap resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Serta

produktivitas karyawan yang ditinjau dari indikator menurut Sedarmayanti (2001)

yang meliputi kualitas yang dihasilkan, kehadiran, ketepatan waktu, tingkat

kesalahan, dan kuantitas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan di PT. Intan Hevea

Industry

b. Untuk mengetahui keselamatan kerja karyawan di PT. Intan Hevea

Industry

c. Untuk mengetahui kesehatan kerja karyawan di PT. Intan Hevea Industry

d. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap

produktivitas pada PT. Intan Hevea Industry

e. Untuk mengetahui yang paling berpengaruh antara variabel keselamatan

dan kesehatan manakah yang paling berpengaruh pada produktivitas

karyawan pada PT. Intan Hevea Industry
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2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi PT. Intan Hevea Industry

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukkan yang positif bagi

pihak perusahaan agar dalam penerapan program keselamatan dan

kesehatan kerja dapat lebih baik dan dapat meningkatkan  produktivitas

kerja karyawan.

b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan

meneliti masalah yang sama.


