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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling

menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Diera globalisasi saat ini

menunjukan bahwa sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh organisasi

sebagai ujung tombak bagi kehidupan sebuah organisasi, karena dari semua faktor

produksi, manusia merupakan faktor yang paling utama berperan dalam suatu

organisasi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya

manusia yang dimiliki secara baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan

organisasi, sebab keberhasilan dalam proses operasional organisasi sangat

ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga

kerja atau karyawan.

Manusia sebagai tenaga kerja baik yang berada pada posisi puncak

maupun pada tingkat bawah, sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan atau

sasaran perusahaan. Karyawan dituntut untuk mempunyai kinerja yang tinggi

namun tidak selalu diperhatikan hak-haknya sebagai tenaga kerja seperti hak

mendapatkan perlindungan keselamatan kerja maupun hak mendapatkan

perlindungan kesehatan kerja. Jika karyawan tidak terjamin keselamatan dan

kesehatan dalam bekerja, secara rasional sangat mustahil seorang karyawan dapat

bekerja dengan baik apalagi untuk meningkatkan kinerjanya.
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Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah satu unsur perlindungan

tenaga kerja dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengembangan

sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan kinerja pada perusahaan.

Pada dasarnya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah

satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas, dari

pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kinerja karyawan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu persyaratan untuk

meningkatkan kinerja karyawan, dimana keselamatan dan kesehatan kerja juga

merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah  untuk melindungi tenaga kerja dan

mengatur hak-hak serta kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Hal ini juga

didukung oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa manusia memiliki hak

untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan

kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia dan nilai-

nilai agama.

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 pada perusahaan. Perusahaan

yang melaksanakan keselamatan kerja dengan baik maka akan terdapat sedikit

karyawan yang mengalami cidera jangka pendek atau jangka panjang akibat

pekerjaan mereka.
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Namun masalah kesehatan karyawan juga tidak kalah penting karena hal

ini sangat berpengaruh besar terhadap kondisi sehat tidaknya karyawan didalam

melaksanakan tugasnya, jika kesehatan karyawan dalam kondisi sempurna (tidak

sedang sakit), maka dapat menekan frekuensi terjadi kecelakaan kerja. Oleh

karena itu pihak perusahaan harus lebih memperhatikan keadaan karyawan

didalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan

kesehatan kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo merupakan salah satu bagian dari 11

pabrik gula di Jawa Timur yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT.

Perkebunan Nusantara X yang berlokasi di Surabaya, berbentuk perseroan

terbatas (persero) yang bergerak dalam bidang industri gula pasir yang bertempat

di kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam produksi gula. Yang dimana

pada hasil yang akan diproduksi oleh Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo sangat

tergantung sekali dengan kinerja karyawannya. Apabila kinerja karyawan buruk

maka akan berpengaruh terhadap produktivitas pada perusahaan gula tersebut.

Pada proses produksinya Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo menggunakan mesin-

mesin yang dapat menimbulkan potensi bahaya yang dapat mengancam

keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Pengabaian aspek keselamatan dan

kesehatan kerja dalam suatu proses produksi akan dapat menurunkan kinerja

bahkan mengakibatkan kerugian yang dampaknya bukan saja bagi perusahaan

tetapi juga para pekerjanya. Permasalahan yang timbul dari pengguna mesin

industri oleh Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo tersebut adalah selain rawan akan



4

terjadinya kecelakaan kerja dalam pengoperasiannya tetapi juga pada gangguan

kesehatan yang dialami oleh karyawan Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo. Adapun

data sistematis mengenai kecelakaan dan kesehatan kerja pada tahun 2013 dapat

di sajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Kecelakaan dan Gangguan Kesehatan Kerja karyawan

bagian produksi tahun 2013
Bulan Jumlah

Kecelakaan
Kerja

(orang)

Kronologo
kejadian

Jumlah
karyawan

Sakit
(orang)

Gangguan
kesehatan

Januari - - - -
Februari 1 Jari tangan

terjepit
- -

Maret - - - -
april - - 1 Demam
Mei 1 Kepala tertimpa

besi
1 Tifes

Juni - - 1 ISPA
Juli 2 Jari terjepit,

tertimpa besi
3 ISPA, Demam

Agustus 1 Luka bakar akibat
ledakan mesin

1 ISPA

September 1 Terkena jarum
pres bal

1 Gangguan
pendengaran

Oktober 2 Kepala Tertimpa
besi, jari tangan
terjepit

2 Tifes, ISPA

November 1 Tersengat Listrik - -
desember - 2 ISPA, Tifes

Sumber: Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa hampir setiap bulan di

tahun 2013 para karyawan mengalami permasalahan terkait dengan keselamatan

dan kesehatan kerja yang dialami. Rata-rata kecelakaan kerja yang terjadi karena

tertimpa benda dan jari tangan terjepit. Kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun

2013 menyebabkan 1 orang mengalami cacat fisik akibat luka bakar yang terjadi
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karena ledakan mesin dan selebihnya juga menyebabkan luka yang cukup serius

yang memerlukan perawatan dan waktu penyembuhan yang cukup lama.

Disamping itu juga telah tercatat beberapa gangguan kesehatan yang sering

dialami oleh karyawan yaitu infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), tifes, demam

dan gangguan pendengaran.

Terjadinya kecelakan tersebut banyak dikarenakan faktor dari kelalaian

pekerja itu sendiri yang dimana mereka tidak mentaati peraturan-peraturan yang

diberikan oleh pihak perusahaan, sperti tidak menggunakan helm, masker,

penutup telinga dan sarung tangan saat bekerja. Meskipun peraturan sudah dibuat

akan tetapi masih banyak para pekerja yang melanggar dan mengabaikan

peraturan tersebut. Sedangkan dari gangguan kesehatan dikarenakan kurangnya

kebersihan lingkungan pada perusahaan tersebut yang dimana terdapat banyak

debu dan limbah tebu yang berserakan serta kondisi kerja yang bising dengan

suara mesin.

Dalam usaha keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, Pabrik Gula

Kremboong Sidoarjo menyediakan alat-alat pelindung kerja yang wajib dipakai

oleh karyawannya berupa sarung tangan, masker udara dan pelindung

kepala/helm. Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo juga telah memberikan fasilitas

peralatan pemadam kebakaran dan peringatan bahaya seperti sirine tanda bahaya.

Untuk menjaga agar semua peralatan keselamatan kerja tersebut dapat selalu

berfungsi dengan baik, maka perusahaan selalu mengadakan evaluasi secara

berkala terhadap peralatan-peralatan tersebut. Tidak hanya itu, untuk menjamin

kesehatan kerja karyawan, Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo juga telah
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menyediakan perlengkapan seperti: P3K, poliklinik, alat penutup telinga, kamar

mandi, air bersih, sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan voli dan tempat

untuk senam serta jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK).

Berdasarkan kasus-kasus kecelakaan dan kesehatan kerja yang terjadi pada

Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo menunjukan bahwa keselamatan dan kesehatan

kerja karyawan masih perlu mendapat perhatian, meskipun perusahaan juga sudah

melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Dengan

banyaknya kasus kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja dapat

berdampak pada kinerja karyawan dan karyawan merasa tidak aman dalam

bekerja sehingga mereka tidak tenang yang dapat mengakibatkan kinerjanya

kurang maksimal. Hal ini diketahui pada tahun 2013 jumlah produksi gula

perperiode mengalami fluktuasi selain itu jumlah produksi gula yang terealisasi

juga belum mencapai dari yang ditargetkan, berikut data produksi gula Pabrik

Gula Kremboong perperiode selama tahun 2013:

Tabel 1.2
Data Produksi Gula PG Kremboong Per Periode

tahun 2013
Periode

(1 periode = 15 hari)
Total Per Periode

(dalam ton)
Waktu giling/produksi

1 793,50 27/06/2013-12/07/2013
2 1.529,00 13/07/2013-27/07/2013
3 415,50 28/07/2013-11/08/2013
4 1.249,70 12/08/2013-26/08/2013
5 2.432,50 27/08/2013-10/09/2013
6 2.189,50 11/09/2013-25/09/2013
7 2.007,00 26/09/2013-10/10/2013
8 985,50 11/10/2013-25/10/2013
9 1.861,00 26/10/2013-09/11/2013
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Lanjutan tabel 1.2

periode Total Per Periode
(dalam ton)

Waktu Giling/Produksi

10 1.902,50 10/11/2013-24/11/2013
11 1.708,50 25/11/2013-09/12/2013
12 1.856,50 10/12/2013-26/12/2013
Total produksi 2013 18.930,70 -
Target produksi 2013 27.879,34 -
deviasi (8.948,64) -
Tingkat toleransi 15% -

Sumber: Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo

Pada tabel 1.2 menunjukan bahwa pada tahun 2013 jumlah produksi gula

per periode mengalami fluktuasi, dan pada periode produksi ke 3 mengalami

penurunan produksi, hal ini disebabkan karena pada periode produksi ke 3 pada

bulan juli dan agustus terdapat jumlah kecelakaan dan gangguan kesehatan yang

cukup banyak dengan total 3 kasus kecelakaan kerja dan 4 kasus gangguan

kesehatan, begitu pula juga dengan periode produksi ke 8 yang mengalami

penurunan karena terdapat cukup banyak pula jumlah kecelakaan dan gangguan

kesehatan, yaitu dengan 2 kasus kecelakaan kerja dan 2 kasus gangguan kesehatan

yang dialami oleh karyawan pada bulan oktober. Terjadinya Hal ini dapat

menyebabkan kuarang maksimalnya kinerja pada karyawan, dapat dilihat dari

jumlah produksi gula yang terealisasi tidak sesuai dengan target yang ditentukan

oleh perusahaan, meskipun perusahaan telah menetapkan tingkat toleransi sebesar

15% dari yang ditargetkan atau sekitar 23.697,439 ton dari target yang ditoleransi,

akan tetapi hanya sekitar 80% jumlah produksi gula yang terealisasi dari jumlah

yang telah ditargetkan. Berdasarkan hasil tersebut kinerja karyawan secara

kuantitas belum maksimal, namun secara ketepatan waktu dapat dikatakan baik
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karena dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu

dengan awal giling 27 juni hingga 26 desember 2013. Secara kualitas, kinerja

karyawan dapat dilihat dari hasil gula yang telah diproduksi, yang dimana kualitas

gula yang dihasilkan oleh PG Kremboong dengan mutu SHS (superior high

sugar) dengan kadar keputihan sesuai dengan standar  ICUMSA (international

commission for uniform methods of sugar analysis) atau standar kelas mutu

(grade) warna gula yang ditentukan lewat satuan IU atau inetrnational unit.

Berdasarkan hal tersebut kinerja karyawan secara kualitas dapat dikatakan baik.

Tujuan dari Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo dalam penggunaan

teknologi mesin dalam memproduksi gulanya merupakan salah satu usaha dalam

rangka memaksimalkan kinerja karyawan, namun semakin berkembangnya

teknologi dalam proses produksi, maka akan memberikan kemungkinan yang

besar timbulnya pengaruh terhadap tenaga kerja. Adanya teknologi yang disertai

peralatan modern disamping membawa kemudahan dalam berproduksi juga

mempunyai tingkat resiko kecelakaan dan penyakit yang tinggi. Oleh karena itu

permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan permasalahan yang

harus menjadi perhatian dari semua pihak. Sebesar apapun motivasi untuk

meningkatkan kinerja, namun masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus

diperhatikan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas

maka penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian

Produksi Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja pada Pabrik Gula Kremboong

Sidoarjo?

2. Bagaiamana kinerja karyawan bagian produksi Pabrik Gula Kremboong

Sidoarjo?

3. Apakah  keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo?

4. Diantara variabel keselamatan dan kesehatan kerja manakah yang berpengaruh

lebih kuat terhadap kinerja karyawan?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan dalam ruang lingkup pembahasan,

maka diperlukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu

teori keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan teori Magginson dalam

Mangkunegara (2007), sedangkan teori kinerja karyawannya oleh Dharma (2003).

Objek Penelitian ini dilakukan hanya pada karyawan tetap bagian produksi

Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo, karena karyawan tetap pada bagian ini lebih

banyak berkecimpung dengan mesin-mesin secara langsung yang bekerja pada

masa giling maupun tidak masa giling yang mempunyai tingkat resiko kecelakaan

dan gangguan penyakit yang lebih tinggi dibanding karyawan lainnya.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

a. Untuk mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pabrik Gula

Kremboong Sidoarjo.

b. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan bagian produksi pada Pabrik

Gula Kremboong Sidoarjo.

c. Untuk menganalisis apakah variabel keselamatan dan kesehataan kerja

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pabrik Gula Krembong

Sidoarjo.

d. Untuk mengetahui manakah diantara variabel keselamatan dan kesehatan

kerja yang kuat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan.

2. Manfaat Penelitian:

a. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberika informasi dan masukan

bagi pihak perusahaan dalam mengevaluasi masalah keselamatan dan

kesehatan kerja serta kinerja karyawan.

b. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah

pengetahuan atau masukan sebagai bahan pertimbangan pengamatan

selanjutnya yang berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja

terhadap kinerja karyawan.


