
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan, karena manusia merupakan aset yang perlu diperhatikan 

dan dikembangkan. Oleh karena itu karyawan harus mendapatkan perhatian yang 

khusus dari perusahaan. Manusia sebagai aset utama dalam organisasi atau 

perusahaan, harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik mungkin. 

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mampu 

memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Dalam pengelolaan sumber daya manusia inilah diperlukan manajemen yang mampu 

mengelola sumber daya secara efekti dan efisien. Salah satu hal yang harus menjadi 

perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia ialah sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program  yang ada di 

perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan 

sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan 

kesatuan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan 

lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan.  

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia ternyata masih 

minim. Ini terlihat dari banyaknya jumlah kecelakaan kerja tahun 2013 dengan jumlah 

96.400 kecelakaan. Dari 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 

diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Sampai September 2014 

angka kecelakaan kerja masih tinggi yaitu pada kisaran 80.000 kasus kecelakaan 



kerja. Data Internasional Labor Organization (ILO) menghasilkan kesimpulan bahwa 

dalam rentan waktu rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja dan 

70% di antaranya berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup (Detik 

Finance, Oktober 2014). 

Dari uraian diatas sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan k3 demi 

berlansungnya suansana kerja yang nyaman sehingga dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan agar tercapainya visi dan misi perusahaan. Hal inilah yang harus 

diperhatikan oleh perusahaa apabila ingin memberikan rasa kenyamanan kepada 

karyawan. Dan juga yang harus di perhatikan oleh perusahaan adalah adanya ganti 

rugi atau pemberian bantuan yang ditujukan kepada karyawan yang mengalami 

kecelakaan dalam bekerja. 

Berikut definisi keselamatan dan kesehatan kerja menurut para ahli: 

Keselamatan kerja menurut (Mondy dan Noe, 2005:360) adalah perlindungan 

karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan 

pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang 

dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, 

keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Kesehatan 

kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-

faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, 

lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik.  

Menurut (Mangkunegara, 2002:163) keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Bagi 

karyawan pun K3 ini sangatlah berpengaruh terhadap kinerjanya terutama dalam segi 



kenyaman para karyawan dalam melakukan proses produksi. Hal ini yang 

mempengaruhi perusahaan untuk wajib mempunyai sistem ini agar karyawan merasa 

terjamin dalam bekerja. Berikut ini prngertian kinerja menurut para ahli: Menurut 

(Rivai, 2004:309) kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa keselamatan 

dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya sakit kecelakaan dan 

kerugian akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan 

selamat. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha 

seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi 

tertentu.  

Menurut Mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa: “Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau 

kriteria yang ditetapkan perusahan. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi 

batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Kinerja mempengaruhi seberapa banyak karyawan memberikan kontribusi kepada 

organisasi, antaralain yaitu kualitas keluaran, kuantitas keluaran, jangka waktu 

keluaran, dan kehadiran di tempat kerja (Mathis dan Jackson, 2000:78). 

Keselamatan kerja adalah keadaan dimana tenaga kerja merasa aman dan 

nyaman, dengan perlakuan yang didapat dari lingkungan dan berpengaruh pada 



kualitas bekerja. Perasaan nyaman mulai dari dalam diri tenaga kerja, apakah dia 

nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, perlatan yang dipergunakan, tata letak 

ruang kerja dan beban kerja yang didapat saat bekerja. Menurut Dharma (2002:164) 

ukuran-ukuran kinerja bagi seorang manajer pabrik dapat dilihat dari beberapa item, 

salah satunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau seberapa besar 

kecelakaan yang dilakukan oleh para karyawan. Dapat disimpulkan bahwa 

keselamatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam bekerja dan memiliki 

pengaruh pada kinerja karyawan. 

PT. Gorip Nanda Guna merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada 

bidang konstruksi, dalam pelaksanannya membutuhkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang baik agar mampu menciptakan suansana kerja 

yang nyaman dan dapat menciptakan suanasana kerja yang aman. Untuk memenuhi 

kebutuhan produksinya perusahaan ini menerapkan kerja yang bergantian seperti 

berikut : 

1. Mulai jam 7.00 sampai jam 14.00 dengan 42 karyawan yang terbagi menjadi 7 

orang di setiap alat. 

Pada shif ini karyawan keseluruhan menggunakan alat perlindungan diri 

seperti jaket,helm,sepatu,masker dan sebagainya. Namun dengan adanya 

kelengkapan pemakaian alat keselamatan dan kesehatan kerja tidak menjamin 

karyawan terhindar dari kecelakaan kerja disebabkan oleh kelelaian dalam bekerja 

seperti salah perhitungan kecepatan pada penggunaan stone crauser. 

2. Mulai dari jam 15.00 sampai jam 21.00 dengan 42 karyawan yang terbagi menjadi 

7 orang di setiap alat. 

Pada shif ini karyawan banyak sekali yang tidak menggunakan alat 

perlindungan diri dikarenakan berbagai alasan seperti keaadan cuaca yang 



gerah/panas sehingga mereka tidak mau menggunakan jaket,masker atau pun yang 

lain. Sehingga pada shif ini para pekerja banyak yang mengalami kecelakaan kerja 

yang menimbulkan cedera. Hal iini yang harus menjadi perhatian khusus bagi 

perusahaan. 

3. Mulai dari jam 22.00 sampai jam 05.00 dengan 42 karyawan yang terbagi menjadi 

7 orang disetiap alat. 

Pada shif ini banyak pekerja yang tidak menggunakan alat perlindungan diri 

dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pemakaian alat keselamatan dan 

juga masih ada karyawan yang mengantuk dalam bekerja, sehingga  pada shif ini 

banyak sekali pekerja yang mengalami. Pada shif perlu mendapat perhatian 

khusus bagi perusahaan hal ini dikarenakan begitu banyak karyawan yang 

mengalami cidera pada shif ini, hal ini dapat dilihat dari daftar kecelakaan kerja 

pada setiap shif. 

Tabel 1.1 

Data Karyawan PT. Gorip Nanda Guna 

Jabatan 
Jumlah 

Karyawan 
Jabatan 

Jumlah 

Karyawan 

Asst Planner 6 Welder 4 

Lead Operator 9 Rigger 4 

Operator 7 Pipe Fittter 6 

GS Coordinator 9 Techinician 4 

Cost Controller 2 Tool Keeper 2 

Administration 6 Speed Boat 4 

Inspector 11 Material Control 2 

HSE 11 Foreman 8 

Mentors 4 Mechanic 9 

Engineering 126 Electrical 6 

Total 191 Total  49 

Total Jumlah Karyawan 240 

Sumber: PT. Gorip Nanda Guna, 2014 

Adapun alat yang digunakan adalah stone crauser yaitu alat yang memecah 

bongkahan batu besar menjadi batu-batu kecil dengan sistem kerja seperti blender 



yang berputar secara terus menerus dan ditutupi oleh tabung besi yang berbentuk 

seperti jala. Dalam sistem kerjanya menimbulkan hawa panas serta angin yang tidak 

berarah sehingga dapat menimbulkan polusi udara,dan juga tidak menutup 

kemungkinanan adanya batu yang loncat dari dalam alat yang bisa membahayakan 

karyawan disekitar tempat produksi dan juga dalam sekali produksi perusahaan 

menggunakan 6 alat sekaligus. 

Apabila dikaitkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh karyawan 

dapat diketahui bahwa terjadi permasalahan terkait dengan pencapaian hasil produksi 

dari aktivitas operasional yang dilakukan. Adapun data produksi selama 4 tahun 

terakhir dapat diketahui sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Target dan Realisasi Produksi 

Pada PT. Gorip Nanda Guna Tahun 2009 Sampai 2014 

Tahun Target Realisasi Deviasi 

Jumlah % 

2011 125 122 3 2,4% 

2012 130 125 5 3,84% 

2013 135 129 6 4,44% 

2014 140 127 13 9,28% 

Sumber: PT. Gorip Nanda Guna 

 

Berdasarkan tabel 11. Menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir 

menunjukkan adanya penurunan atas kemampuan perusahaan dalam penyelesaian 

proyek kerja. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai pencapain kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan diperusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, 

menunjukkan bahwa seperti yang di alami oleh beberapa karyawan yang harus 

mendapatkan perawatan medis setelah beberapa batu-batu kecil yang berada dalam 

stone crauser keluar dari tabung besi dikarenakan adanya konsleting dan kelalaian 

pada pekerja,serta adanya pelanggaran aturan dengan tidak memakai alat-alat 



keselamatan kerja sepeti sepatu safety,masker, dan helm proyek dengan berbagai 

alasan. Hal ini perlu adanya tindakan serius oleh perusahaan demi kenyamanan dan 

perlindungan bagi setiap karyawan. Berikut tabel kecelakan kerja pada PT. Gorip 

Nanda Guna mulai tahun 2009 samapi 2014. 

Tabel 1.2 

Data Kecelakaan Kerja Karyawan PT. Gorip Nanda Guna 

Pasirian kabupaten Lumajang 

 

Tahun 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja 

Keterangan 

Terjadi 

pada shif 

Kecelakaan 

setiap shif 

2009 4 
pekerja tidak memakai 

pelindung 

-Siang hari 

-malam hari 

-1 karyawan 

-3 karyawan 

2010 5 Kelalaian pekerja 
-pagi hari 

-malam hari 

-2 karyawan 

-3 karyawan 

2011 2 
Pekerja tidak memakai 

pelindung 

-malam hari -2 karyawan 

2012 3 
pekerja tidak memakai 

pelindung 

-malam hari -3 karyawan 

2013 6 
pekerja tidak memakai 

pelindung 

-siang hari 

-malam hari 

-2 karyawan 

-4 karyawan 

2014 4 
Pekerja tidak memakai 

pelimdung 

-malam hari -4 karyawan 

jumlah 23   23 

Sumber: PT. Gorip Nanda Guna tahun 2009-2014 

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi pada umumnya 

disebabkan oleh karyawan tidak memenuhi aturan kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dan tidak mengunakan pelindung. Dari enam periode terahkir tahun 2009-

2014 kecelakaan kerja selalu mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Data kecelakaan 

kerja yang terjadi dapat menujukkan bahwa belum maksimalnya upaya perusahaan 

dalam memberikan jaminan keselamatan kerja karyawan. Adapun terkait dengan 

kesehatan kerja karyawan dapat diketahui bahwa beberapa penyakit yang dialami oleh 

karyawan yaitu sesak nafas, flu dan pusing kepala dikarenakan debu dan suara mesin-

mesin produksi. 



Berdasarkan uraian di atas, maka begitu pentingnnya alat-alat keselamatan dan 

kesehatan kerja untuk memberikan kenyaman karyawan dalam melakukan kegiatan 

produksi tanpa adanya kecelakaan kerja, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Gorip Nanda Guna”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dan kinerja karyawan PT. 

Gorip Nanda Guna? 

2. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Gorip Nanda 

Guna? 

3. Bagaimana kinerja karyawan pada PT. Gorip Nanda Guna? 

4. Apakah antara keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Gorip Nanda Guna? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang akan 

dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Untuk mesdeskripsikan bagaimana kondisi keselamatan dan kesehatan kerja 

dan kinerja karyawan PT. Gorip Nanda Guna. 

b. Untuk mesdeskripsikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada 

PT. Gorip Nanda Guna . 

c. Untuk mesdeskripsikan bagaimana kondisi kinerja karyawan pada PT. Gorip 

Nanda Guna. 



d. Untuk menguji dan menganalisis keselamatan dan kesehatan kerja 

berpengaruh kinerja karyawan PT. Gorip Nanda Guna. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan untuk 

lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan mengenai pentingnya 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan dalam melakukan proses 

produksi. 

 


