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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

     Persaingan industri yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan 

produk berkualitas tinggi. Kualitas produk yang dihasilkan tidak terlepas dari 

peranan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan. Faktor-

faktor produksi dalam perusahaan seperti modal,mesin, dan material dapat 

bermanfaat apabila telah diolah oleh SDM. SDM sebagai tenaga kerja tidak 

terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan 

kesehatannya sewaktu bekerja. 

     Sumber daya manusia merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan.Sumber daya manusia dapat bekerja dengan baik 

apabila aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu diperhatikan secara baik, 

karena manusia merupakan bagian penting diperusahaan yang perlu 

dipelihara dan dikembangkan.Sumber daya manusia dapat bekerja dengan 

baik apabila aspek keselamatan dan kesehatan kerja dari sumber daya 

manusia itu sendiri diperhatikan secara baik. Keselamatan dan kesehatan 

kerja dibutuhkan untuk memunculkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja 

dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga produktivitas pekerja dapat 

meningkat. 
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     Kompetensi dan pengetahuan saja belum mencukupi jika tidak di dukung oleh 

kepedulian atau perilaku aman dalam bekerja. Kepedulian mengenai aspek 

keselamatan dalam pekerjaan atau perilaku sehari-hari merupakan landasan 

pembentukan budaya keselamatan ( safety culture). Tanpa adanya kepedulian 

semua pihak, tentu aspek keselamatan dalam bekerja tidak dapat berjalan dengan 

baik.Karena itu aspek kepedulian harus dibina dan dikembangkan di seluruh 

tingkat pekerja mulai dari pegawai terendah sampai manajemen puncak. 

Kedasaran akan pentingnya keselamatan dalam bekerja senantiasa dibangun dan 

dikembangkan dalam lingkungan kerja. Kesadaran merupakan unsur dalam 

manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi 

terhadap realitas. Definisi tentang kesadaran antara lain: (1) tahu dan mampu 

mengekspresikan dampak dari suatu perilaku. (2) tahu dan mampu 

mengekspresikan tentang berbagai penyelesian, (3) memahami perlunya langkah 

penelitian sebagai bekal pengambilan keputusan, (4) memahami pentingnya 

kerjasama dalam menyelesaikan masalah (www.suaramerdeka.com).  

     Kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sesuatu yang 

harus dimiliki setiap karywan. Selain itu, kesadaran terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja dilingkungan perusahaan merupakan sebuah hal penting. 

Dianggap penting karena semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik dan 

optimal jika subyek dari sebuah pekerjaan dalam kondisi fisik, psikis dan 

lingkungan kerja yang baik dan sehat.  Kita akan sadar jika kesehatan itu penting 

pada jika saat terkena penyakit. )  

http://www.suaramerdeka.com/
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     Kesadaran Kesehatan kerja yaitu kondisi dimana seorang individu memperoleh  

keadaan  kesehatan  yang  sempurna  baik  kesehatan fisik maupun kesehatan 

mental. Untuk mengukur variabel ini peneliti menggunakan indikator Kesehatan 

fisik dan kesehatan mental. 

     Kesadaran Keselamatan kerja adalah kondisi dimana seorang individu 

merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja. 

Kesadaran keselamatan kerja berhubungan  dengan  peralatan,  tempat  kerja  dan  

lingkungan,  serta  cara-cara melakukan  pekerjaan. Untuk mengukur variabel ini 

peneliti menggunakan indikator Keadaan lingkungan dan tempat kerja dan 

Keadaan peralatan yang digunakan 

     Dalam setiap kegiatan manusia, selalu terdapat kemungkin terjadinya 

kecelakaan. Kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi lagi 

kalau tidak ada kehati-hatian dalam bekerja, pekerja harus mematuhi petunjuk 

keselamatan kerja, apalagi keryawan yang berhubungan langsung dengan alat 

produksi itu akan berbahaya terhadap keselamatanya.Penjaminan serta 

perlindungan tenaga kerja sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar 

lagi diberikan kepada setiap pekerja yang ada di Indonesia tak terkecuali kepada 

para pekerja rumahan (home based workers). Menurut International Labour 

Organization (ILO), setiap tahun terjadi 337 juta kecelakaan kerja di berbagai 

Negara yang mengakibatkan sekitar 3 juta orang pekerja kehilangan nyawa. Di 

Indonesia angka kecelakaan kerja juga tinggi.Menurut data dari Jamsostek, angka 

kecelakaan kerja tahun 2011 lalu mencapai 99.491 kasus.Jumlah tersebut 
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meningkat disbanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam Ramli (2013:4) 

menyebutkan Pada tahun 2007, tercatat 83.714 kasus, tahun 2008 sebanyak 

94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 

98.711 kasus. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang 

menjadi anggota Jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 

10% dari seluruh pekerja di Indonesia.Dengan demikian, angka kecelakaan 

mencapai 930 kasus untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun.Oleh karena itu 

jumlah kecelakaan kerja secara keseluruhan diperkirakan jauh lebih besar. 

     Kecelakaan menurut M.Sulaksono dalam Santoso (2004:7) adalah suatu 

kejadian tak di duga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu 

aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak 

pernah kita duga, tidak pernah kita harapkan.kecelakaan bisa terjadi dimanapun 

berpijak, apakah sumber kecelakaan dari diri sendiri ataupun dari orang lain 

semuanya merupakan sumber kecelakaan yang sebelumnya tidak pernah kita 

rencanakan. 

      Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah besar bagi 

perusahaan, karena dapat mengakibatkan kerugian secara materi yang sangat 

besar, seperti kerusakan sarana produksi, biaya pengobatan dan biaya kompensasi 

serta menyita banyak waktu untuk berlangsungnya kegiatan kerja di 

perusahaan.Selain itu juga kehilangan sumber daya manusia yang diposisi ini 

tidak dapat digantikan teknologi.Kecelakaan kerja juga mengakibatkan dampak 

sosial yang besar yaitu menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya 

mereka yang menjadi korban kecelakaan dan keluarganya. 
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     Bertitik tolak dari kondisi yang demikian, maka peranan manajemen dalam 

perusahaan sangat penting, artinya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

suatu perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan membimbing dan 

mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan tenaga yang 

berkualitas tinggi. Untuk menunjang keberhasilan tersebut, nmaka salah satu 

faktor yang perlu di perhatikan oleh perusahaan adalah keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan.  

     Keselamatan dan kesehatan kerja mendapatkan perhatian yang besar dalam 

perusahaan,namun tingkat kecelakaan yang terjadi masih tetap tinggi. Dalam 

bekerja tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Tetapi 

resiko kecelakaan bisa terjadi kapanpun dan dimana saja, termasuk di tempat 

kerja.Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi 

yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui prosedur operasi standart 

kerja yang menjadi acuan dalam bekerja. 

     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. 

Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk pada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal 

dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-

tindakan keselamatan dan kesehatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang 
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menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai 

akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. 

     Pabrik Gula Kebon Agung Malang bergerak dibidang Industri Gula, dalam 

pelaksanannya membutuhkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

yang baik karena dalam kegiatan pabriknya sangat riskan dengan kecelakaan, 

Seperti yang terjadi Sabtu, 28 Desember 2013 sebanyak empat pekerja lepas 

Pabrik Gula (PG) Kebon Agung Malang tewas setelah menghirup gas beracun 

yang terdapat di dalam pabrik. Korban tewas adalah Hariyanto, Pujiono, Pujianto, 

dan Armi, Keempat korban tersebut mengalami sesak nafas setelah membersihkan 

sisa gula di palung pendingin di pabrik tersebut. Menurut saksi, awalnya salah 

satu dari pekerja tersebut mengalami kejang-kejang di lantai.Pekerja lainnya ikut 

berupaya menolongnya namun juga mengalami hal serupa. Menurut Kepala TU 

PG Kebon Agung, pekerja tersebut telah berpengalaman dalam membersihkan 

sisa gula pendingin. Menurut beliau, para pekerja juga telah dilengkapi oleh alat 

keselamatan seperti masker, dan lainnya.Sesak nafas para pekerja tersebut diduga 

adanya gas etanol dari sisa produksi gula. Sekedar diketahui, jika gula dapat 

mengalami proses fermentasi menjadi etanol.  

     Gas etanol yang tinggi menyebabkan para pekerja tersebut mengalami sesak 

nafas. Gas etanol yang dihasilkan dari fermentasi gula seharusnya dialirkan keluar 

ruangan dan masuk pengolahan limbah. Namun, hingga saat ini belum diketahui 

mengapa terjadi peristiwa seperti ini.Sehingga kesadaran karyawan terhadap K3 

harus diperhatikan dengan baik oleh penyedia K3 yang terdapat di perusahaan. 

Hal inilah yang menjadi menarik buat peneliti untuk meneliti Kesadaran 
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Karyawan Terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja ) pada PT.PG Kebon 

Agung Malang. 

B. Fokus Penelitian 

    Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kesadaran Karyawan terhadap  

Keselamatan dan Kesehatan  pada PT. PG Kebon Agung Malang” 

     Fokus penelitian yang merupakan cirri khas dari penelitian kualitatif 

selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kesadaran  karyawan terhadap  Kesehatan  kerja pada PT. PG Kebon Agung 

Malang ? 

2. Kesadaran karyawan terhadap keselamatan kerja pada PT. PG Kebon Agung 

Malang ? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kesadaran 

Karyawan  terhadap  pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. 

PG Kebon Agung Malang. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas bagi perusahaan dan karyawan akan pentingnya 

keselamatan dan kesehatan kerja  PT. PG Kebon Agung Malang. 

b. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan referensi  

       bagi penulis lain yang mengambil masalah yang sama. 

 

 


