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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini persaingan industri yang semakin kompetitif 

menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi agar dapat bertahan 

dalam persaingan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sumber daya manusia dalam pengertian tenaga kerja yang handal dan tangguh 

dalam menunjang bisnis perusahaan sehingga dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak terlepas 

dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan 

sewaktu bekerja yang langsung berhubungan dengan peralatan dan mesin 

untuk menunjang proses produksi.  

Pendapat diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 

2001:10) “Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam disetiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran 

aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu 

canggihnya. SDM ataupun karyawan yang bekerja di suatu 

organisasi/perusahaan tentu berbeda dengan mesin maupun peralatan 
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produksi lainnya karena mereka mempunyai batas waktu dalam bekerja, 

secara biologis dalam sehari manusia membutuhkan waktu istirahat sesuai 

dengan aktivitas yang dilakukan sedangkan mesin dan peralatan lain 

umumnya mampu beraktivitas lebih lama.  

Menurut (Fillipo dan Mas’ud 1992:249) “Jika kita berhasrat 

menggunakan para warga masyarakat sebagai karyawan organisasi, maka kita 

tentu mempunyai  kewajiban untuk memelihara dan melestarikan kondisi 

jasmani mereka”. Pada dasarnya, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 

merupakan langkah perusahaan untuk memberikan dukungan terhadap setiap 

kegiatan yang dilakukan para karyawan. Mathis dan Jackson (2002, p. 245), 

menyatakan bahwa Keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap 

kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. 

Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan 

stabilitas emosi secara umum. Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja akan memberikan perasaan aman yang membuat karyawan dapat 

bekerja sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan perusahaan 

sehingga kepuasan kerja dapat terwujud. Menurut melayu S.P Hasibuan 

(2001:202) indikator kepuasan kerja dapat diukur dengan kedisiplinan, 

tingkat kedisiplinan karyawan dapat dilihat dari absensi kehadiran dalam 

bekerja. Karyawan yang puas pada umumnya tingkat kehadirannya 

cenderung rendah, sedangkan karyawan yang tidak puas pada umunya tingkat 

ketidakhadirannya cenderung tinggi. Hal ini diperkuat dengan data presentase 
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ketidakhadiran di PT Alas Petala Makmur Surabaya dalam periode Januari-

Maret 2004 sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Presentase ketidakhadiran karyawan PT. Alas Petala Makmur 

Surabaya 

No Bulan Izin Sakit Terlambat Cuti Tanpa 

keterangan 

1 Januari 3 (13,04%) 4 (28,57%) 3 (20,00%) 2 (7,41%) 7 (24,14%) 

2 Februari 6 (26,09%) 3 (21,43%) 3 (20,00%) 5 (18,52%) 8 (27,59%) 

3 Maret 4 (17,39%) 3 (21,43%) 4 (26,67%) 5 (37,04%) 8 (27,59%) 

4 April 6 (26,09%) 2 (14,29%) 5 (33,33%) 4 (37,04%) 9 (31,03%) 

Total 23 14 15 27 28 

Sumber: Bagian Produksi PT Alas Petala Makmur Surabaya 

Tabel diatas dapat dilihat dari setiap bulan tingkat ketidakhadiran 

karyawan dari ijin, sakit, terlambat, cuti sampai tanpa keterangan jika 

dibandingkan prosentase tiap bulan kehadiran menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi yaitu terdapat pada karyawan yang tanpa keterangan dengan 

prosentase mencapai 31,03%, selama empat bulan menunjukkan adanya 

peningkatan prosentase ketidakhadiran karyawan. Kondisi tanpa keterangan 

menunjukkan bahwa selama ini mengindikasikan terjadinya ketidakpuasan 

kerja para karyawan. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Keselamatan dan kesehatan kerja yang jelek 

mengakibatkan suatu ketidakhadiran yang tinggi dan tingkat produktivitas 

yang rendah (Filipo dan Mas’ud, 1992:263), artinya jika pelaksanaan progam 
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K3 telah berjalan dengan baik maka akan menghasilkan kondisi yang 

sebaliknya yaitu dengan tingkat absensi yang menurun sehingga 

menyebabkan angka turn over karyawan rendah sehingga kepuasan kerja pun 

akan tercipta. Seperti yang dikemukakan oleh (Handoko 1992:197), 

Perusahaan bisa mengharapkan bahwa bila kepuasan kerja meningkat, 

perputaran karyawan dan absensi menurun, atau sebaliknya. Kepuasan kerja 

yang lebih rendah akan mengakibatkan perputaran karyawan tinggi. Mereka 

lebih mudah meninggalkan perusahaan dan mencari kesempatan di 

perusahaan lain. Hubungan serupa berlaku juga dengan absensi. Para 

karyawan yang kurang mendapatkan kepuasan kerja cenderung lebih sering 

absen. Mereka sering merencanakan untuk absen, tetapi bila ada berbagai 

alasan untuk absen, untuk mereka lebih mudah menggunakan alasan-alasan 

tersebut.  

Dengan  progam keselamatan dan kesehatan kerja ini secara 

keseluruhan karyawan akan bekerja lebih produktif sehingga perusahaan akan 

diuntungkan dengan karyawan yang bekerja dengan baik yang berakibat pada 

kenyamanan karyawan untuk jarang absen bekerja karena lingkungan 

perusahaam yang menyenangkan. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah untuk menekan biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja 

ataupun penyakit akibat kerja. Faktor keselamatan dan kesehatan kerja sangat 

penting mengingat kinerja karyawan yang berkaitan dengan kinerja 

perusahaan sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai dengan progam ini yang 



5 
 

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Berikut adalah 

data kecelakaan kerja di PT. Alas Petala Makmur Surabaya. 

 

Tabel 1. Data Kecelakaan Kerja PT. Alas Petala Makmur Surabaya 

No Tanggal Jenis Cedera Deskripsi Kecelakaan 

1 20-08-1998 Jari kelingking terluka Lupa mematikan mesin gergaji 

2 27-11-1998 Mata terkena serbuk kayu Lupa memakai pelindung mata 

saat penggergajian kayu 

3 27-03-2000 Patah tulang  Jatuh dari tangga 

4 10-03-2003 Tangan terbakar  Membuka air radiator forklift 

5 29-06-2003 Tangan kiri terluka  Tangan kiri terjepit  

6 15-12-2002 Kaki kanan mengalami 

pembengkakan 

Penutup lubang jatuh dan 

mengenai kaki, dimana saat itu 

kaki sangat dekat dengan mesin  

7 29-10-2003 Pembengkakan pada kaki Karyawan jatuh dari sepeda 

motor saat dipabrik 

Sumber: PT Alas Petala Makmur Surabaya 2003  

Kepuasan kerja merupakan suatu kondisi dimana para karyawan 

merasakan bahwa segala bentuk fasilitas atau jaminan kerja sesuai dengan 

harapan para karyawan. Apabila dikaitkan dengan kepuasan kerja para 

karyawan, maka adanya jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja 
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merupakan suatu kebutuhan. Jadi, apabila dapat terpenuhi, maka jaminan 

kepuasan kerja para karyawan dapat terwujud. Kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja (Hasibuan, 

1997). Kepuasan kerja juga berhubungan dengan variabel-variabel seperti 

turn over (berpindah kerja), tingkat absensi, usia, faktor pekerjaan dan ukuran 

organisasi perusahaan. Turn over merupakan salah satu pilihan terakhir bagi 

seorang karyawan apabila karyawan tersebut tidak merasa puas karena 

kondisi kerjanya sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. 

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang 

atau lebih dan mempunyai potensi bahaya yang ditimbulkan oleh proses 

produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, 

kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan PEMNAKER 

05/MEN/1996 dan mengacu pada Undang-undang No.1 tahun  1970 tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja dapat dijadikan acuan bagi perlindungan 

tenaga kerja dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja maupun 

lingkungan kerja.  

Dalam fenomena yang ada di PT. Alas Petala Makmur Surabaya 

adalah kasus terjadinya kecelakaan di tempat kerja sudah banyak kelalaian 

yang muncul karena kurang dalam perlengkapan pelindung diri. Hal demikian 

bisa muncul karena adanya keterbatasan fasilitas keamanan kerja, juga karena 
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kelemahan pemahaman faktor-faktor prinsip yang perlu diterapkan 

perusahaan. Dalam melakukan proses produksi tersebut, karyawan selalu 

berhubungan dengan mesin-mesin yang bisa menimbulkan resiko kecelakaan 

kerja. Kenyataan di lapangan banyak karyawan mengabaikan keamanan. 

Masalah kelalaian dalam mematikan mesin potong kayu atau lupa tidak 

memakai alat pelindung diri akhirnya tangan korban terkena mesin potong 

kayu. Dengan adanya program ini, karyawan akan merasa diperhatikan oleh 

perusahaan, sehingga mereka akan bekerja lebih baik. Dengan kondisi diatas, 

peneliti ingin melakukan penelitian guna melihat pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan progam K3 di PT. Alas Petala Makmur ? 

2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program secara parsial 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

di PT.Alas Petala Makmur ? 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan progam secara simultan 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

di PT.Alas Petala Makmur ? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian disusun sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan progam keselamatan kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. Alas Petala Makmur. 

2.  Untuk mengetahui pelaksanaan progam secara parsial keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.Alas Petala 

Makmur 

3.  Untuk mengetahui pelaksanaan progam secara simultan keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.Alas Petala 

Makmur 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan objek dan subjek penelitian yang 

ditentukan agar tidak  keluar dari pokok permasalahan adalah: 

a. Pada variabel keselamatan kerja sebagai variabel bebas, didasari oleh 

teori Soeprihanto, (1996:48) yaitu usaha preventif atau mencegah 

dengan pengendalian secara tekhnis terhadap sumber-sumber bahaya, 

pemakaian alat pelindung diri, petunjuk dan peringatan ditempat 

kerja, latihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja. 

b. Pada variabel kepuasan kerja sebagai variabel terikat, didasari oleh 

teori Hasibuan (1997) Kepuasan kerja juga berhubungan dengan 
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variabel-variabel seperti turn over (berpindah kerja), tingkat absensi, 

usia, faktor pekerjaan dan ukuran organisasi perusahaan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

1.   Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam pelaksanaan progam keselamatan dan kesehatan. 

b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam 

mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan. 

 

2.  Kegunaan Praktisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan, pertimbangan, 

referansi dalam membuat keputusan dalam menerapkan pelaksanaan 

progam keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan 

kepuasan karyawan PT. Alas Petala Makmur Surabaya. 

 


