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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu asset yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah sumber 

daya manusia yang menjadi prioritas utama dalam perhatian manajemen, 

karena sumber daya manusia sebagai penggerak utama jalannya suatu 

perusahaan. Orang-orang (manusia) merupakan elemen yang selalu membuat 

perencanaan, mendesain, inovatif serta mengambil keputusan manajemen. 

Sumber daya manusia membuat sumber daya perusahaan dapat bekerja. 

Karyawan adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan 

langsung dengan pekerjaannya. Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi 

risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Besarnya 

potensi kecelakaan dan penyakit kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, 

teknologi yang terpakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan 

bangunan serta kualitas manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana (Payaman, 

2011:163). 

Kasus-kasus kecelakaan dan penyakit kerja di seluruh dunia 

termasuk di Indonesia masih cukup besar. Kecelakaan dan penyakit kerja 

tersebut mengakibatkan banyak pekerja meninggal, cacat dan mengidap 

penyakit kronis sehingga tidak mampu lagi bekerja. Dengan kondisi fisik 

yang menurun atau menjadi tidak mampu lagi bekerja, penghasilan pun akan 

berkurang atau menjadi tidak ada. 
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Pada umumnya para karyawan menginginkan kerja yang aman dan 

sehat yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan. Namun demikian, 

perusahaan terkadang beranggapan bahwa kecelakaan kerja suatu peristiwa 

yang tidak dapat dihindari. Mereka memahami akibat itu timbul karena 

minimnya peralatan dan kurangnya keterampilan karyawan menggunakan 

peralatan sebagai akibat kurangnya pelatihan. Situasi diatas menuntut 

perusahaan untuk membangun sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), karena pengeluaran perusahaan lebih besar apabila 

terjadi kecelakaan kerja dibandingkan dengan upaya pencegahannya. Upaya-

upaya pencegahan tersebut tentunya untuk mensejahterahkan kehidupan kerja 

karyawannya agar karyawan merasa aman dalam melaksanakan pekerjaan 

dan dapat meningkatkan kinerjanya. Konsep keselamatan dan kesehatan kerja 

bukan sesuatu yang baru bagi banyak perusahaan dan menjadi tanggung 

jawab perusahaan untuk melindungi karyawannya. Seseorang yang sehat, 

tidak bermasalah dengan kondisi fisik atau mental dan emosional, akan dapat 

melaksanakan aktivitasnya secara normal. Keselamatan dan kesehatan kerja 

sesuatu yang diinginkan oleh setiap organisasi/perusahaan. Perusahaan besar 

umumnya memiliki bagian yang menangani bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja, sementara di perusahaan kecil ditangani langsung oleh 

manajernya. 

Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan atas keamanan kerja 

yang dialami setiap pekerja. Perlindungan mengarah pada kondisi fisik dan 

mental para pekerja yang diakibatkan lingkungan kerja yang ada di 
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perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan kerja akan 

terdapat sedikit karyawan yang mengalami cidera jangka pendek atau jangka 

panjang akibat pekerjaan mereka. 

Kinerja merupakan sebuah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja atau hasil dari pekerjaan. Jadi kinerja merupakan hasil atau 

keluaran dari proses. Kinerja karyawan sangat erat dengan cara mengadakan 

penilaian trerhadap suatu pekerjaan sehingga perlu ditetapkan standar kinerja. 

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu dari diri sendiri 

dan faktor eksternal yaitu perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. 

Kinerja karyawan dapat juga dinilai dari apa yang dilakukan oleh para 

karyawan dalam proses kerjanya, apakah sesuai dengan standar yang 

ditentukan oleh perusahaan. Seorang karyawan yang menyalahi aturan kerja 

akan menurunkan kinerja yang dapat merugikan perusahaan. Kinerja menjadi 

sangat tergantung pada kesadaran tiap-tiap karyawan. Untuk meningkatkan 

kinerja karyawan suatu perusahaan wajib untuk menjaga keberadaan sumber 

daya manusia dengan mengefektifkan dan mengefisienkan serta 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut dengan memberikan jaminan 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

PR. HF PRIMA Malang merupakan salah satu perusahaan rokok di 

Kota Malang yang memperkerjakan karyawan dalam jumlah yang banyak, 

kondisi tersebut menjadikan permasalahan terkait dengan keberadaan 

karyawan sering terjadi. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu mengenai 

kecelakaan dan keselamatan kerja karyawan. Aktivitas operasional 
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perusahaan yang menjadikan sering terjadi permasalahan mengenai gangguan 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Berdasarkan data perusahaan 

dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 telah terjadi kecelakaan kerja yaitu 

mengenai kecelakaan dalam proses produksi, dimana terdapat karyawan yang 

terkena mesin pemotong dalam proses produksi. Karyawan juga sering 

mengalami permasalahan terkait dengan kesehatan kerja yaitu seringnya 

karyawan sesak nafas, batuk dan penyakit pernafasan yang lain.  

Apabila dikaitkan dengan kondisi tata ruang kerja (layout) mesin 

yang terdapat diperusahaan menunjukkan bahwa selama ini perusahaan 

kurang sepenuhnya memperhatikan keselamatan kerja karyawan, dimana 

mesin-mesin produksi belum terlindungi dengan aman sehingga dapat 

membahayakan tenaga kerja. Pencahayaan dalam hal ini mengenai lampu-

lampu penerangan yang disediakan oleh perusahaan telah mencukupi 

kebutuhan karyawan untuk bekerja. Apabila dikaitkan dengan peraturan kerja 

yang ditetapkan oleh perusahaan selama ini, perusahaan belum mampu 

memberikan jaminan kedisiplinan kerja terkait dengan peraturan yang harus 

ditaati oleh karyawan sehingga masih terdapat karyawan yang melakukan 

pelanggaran peraturan kerja. Namun demikian apabila dikaitkan dengan nilai 

asuransi maka perusahaan mengikut sertakan para karyawan pada program 

asuransi namun demikian persalahannya yaitu dalam proses klaim yang 

dilakukan para karyawan sering merasakan adanya kesulitan. 

PR. HF PRIMA Malang secara fisik belum melakukan sistem 

sanitasi yang baik sehingga sistem pembuangan limbah pabrik sering 
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menggangu aktivitas operasional karyawan. Sedangkan untuk fasilitas fisik 

diperusahaan yaitu mengenai ventilasi udara dan pelayanan kesehatan sangat 

diperhatikan oleh perusahaan dan untuk kebutuhan air minum dan mencuci 

bahan baku produksi perusahaan telah menyediakan air bersih sesuai dengan 

kebutuhan karyawan dan perusahan. Adapun secara sistematis data mengenai 

kecelakaan dan kesehatan kerja pada tahun 2012 dapat disajikan pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 

Data Kecelakaan Kerja Karyawan  

Bagian Produksi  Tahun 2012 

Bulan Jumlah 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

2 

2 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

  Sumber: PR. HF PRIMA Malang 
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Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2012 para karyawan benar-benar mengalami permasalahan terkait 

dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dialami. Rata-rata kecelakaan 

kerja yang terjadi karena terkena mesin pemotong/ jari tergunting dan 

tersengat aliran listrik. Kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2012 

menyebabkan 1 orang harus diamputasi jari kelingkingnya karena tercepit 

mesin pemotong (terjadi pada bulan Desember) dan selebihnya hanya 

menyebabkan luka ringan. Beberapa gangguan kesehatan kerja yang sering 

dialami oleh para karyawan yaitu sesak nafas, batuk dan penyakit saluran 

pernafasan yang lain dengan intensitas setiap bulan terdapat karyawan yang 

merasakan penyakit tersebut. 

Akibat yang terjadinya dengan adanya kondisi tersebut para 

karyawan tidak dapat secara maksimal dalam bekerja diperusahaan. PR. HF 

PRIMA Malang juga berupaya untuk meminimalkan permasalahan 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yaitu dengan menyediakan 

fasilitas kesehatan dan kesematan kerja. Namun demikian selama ini 

peraturan yang ditetapkan perusahaan belum mampu memberikan jaminan 

kedisiplinan kerja sehingga para karyawan melakukan pelanggaran peraturan 

kerja. Selain itu rendahnya jaminan asuransi menjadikan para karyawan 

kurang merasakan adanya jaminan keselamatan dalam bekerja diperusahaan. 

Kondisi tersebut menjadikan kinerja karyawan dalam hal ini jumlah produk 

yang dihasilkan juga mengalami penurunan, dimana pencapain target 
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produksi tidak pernah tercapai. Secara lengkap data mengenai target dengan 

realisasi produksi dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Produksi 

Tahun 2008-2012 

(Dalam Ball) 

Tahun Target Realisasi Deviasi 

2008 400.000 400.210 210 

2009 450.000 450.300 300 

2010 500.000 498.000 (2.000) 

2011 550.000 546.500 (3.500) 

2012 600.000 585.750 (14.250) 

Sumber: PR. HF PRIMA Malang 

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir 

menunjukkan para karyawan tidak mampu mencapai target yang telah 

ditetapkan.  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut pada PR. HF PRIMA 

Malang dalam melaksanakan program-program keselamatan dan kesehatan 

pegawai dan pengaruhnya. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

penelitian:“Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PR. HF PRIMA MALANG” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PR. 

HF PRIMA Malang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan PR. HF PRIMA Malang? 

3. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PR. HF PRIMA Malang? 

4. Variabel manakah yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PR. HF PRIMA Malang? 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak melebar, maka perlu diberikan 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu teori keselamatan dan kesehatan 

kerja menggunakan teori Mangkunegara (2006). Sedangkan teori kinerja 

karyawannya oleh Wilson Bangun (2012). Teori ini mencakup jumlah 

pekerjaan, kualitas pekerjaaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan 

bekerja sama. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di 

PR. HF PRIMA Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan PR. HF PRIMA Malang. 
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c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap kinerja karyawan PR. HF PRIMA Malang. 

d. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih kuat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PR. HF PRIMA Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberi masukan yang positif 

bagi perusahaan terkait khususnya dalam upaya meningkatkan 

kinerja karyawan melalui keselamatan dan kesehatan kerja. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pembanding dan referensi 

bagi peneliti lain yang berminat pada bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja dan kinerja karyawan. 

 


