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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama aset dalam perusahaan 

dan salah satu sumber daya yang paling menentukan sukses tidaknya suatu 

organisasi. Saat ini kondisi perekonomian menunjukkan bahwa perusahan 

dihadapkan pada situasi persaingan yang kompetitif, sehingga dalam menjalankan 

manajemennya dituntut untuk memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan 

kepekaan terhadap permasalahan terutama yang sedang dihadapi perusahaan. 

Apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik dan benar maka akan bernilai 

bagi perusahaan dan apabila dikelola dengan salah maka kualitasnya rendah dan 

menjadi beban bagi perusahaan. 

Upaya perusahaan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sumber 

daya manusia melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) merupakan masalah bidang sumber daya manusia yang sangat 

penting terkait dengan keberadaan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

salah satu perhatian yang diberikan perusahaan bagi sumber daya manusia atau 

karyawan yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam mejalankan 

pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai unsur perlindungan 

karyawan dan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya 

manusia untuk mendukung peningkatan kinerja pada perusahaan. 

Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan salah satu persyaratan 

untuk meingkatkan kinerja karyawan.Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah 

dilaksanakan oleh banyak perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi atau 
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menghindari risiko kecelakaan kerja (zero accident). Berbagai peristiwa telah 

menimpa pekerja akibat perlakuan tidak aman yang menimbulkan kecelakaan 

kerja. Perusahaan-perusahaan manufaktur umumnya memiliki risiko kecelakaan 

kerja yang besar. Kebanyakan kecelakaan kerja ditimbulkan perilaku yang tidak 

aman, seperti kejatuhan benda-benda berat, jatuh dari tempat tinggi, keracunaan 

akibat gas berbahaya, dan lain sebagainya (Wilson, 2012). 

Penyabab lain yang sering menimbulkan kecelakaan kerja adalah kurang 

pengetahuan dan kemampuan karyawan  dalam menggunakan peralatan yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. Perusahaan pemberi kerja juga selalu 

beranggapan bahwa kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang tidak dapat 

dihindari akibat pekerjaan, mereka memahami akibat itu timbul karena minimnya 

peralatan dan kurangnya kemampuan dan keterampilan karyawan sebagai akibat 

dari kurangnya pelatihan. Akan tetapi karena faktor biaya yang relatif besar untuk 

keperluan itu, kepentingan itu terabaikan. Kejadian ini banyak terjadi pada 

perusahaan-perusahaan di negara sedang berkembang seperti Indonesia. 

Hal ini dapat dibuktikan bahwa tingginya kecelakaan kerja, berdasarkan 

laporan mengenai kecelakaan kerja terdapat 83.714 kasus kecelakaan kerja di 

Indonesia pada tahun 2007 dengan rata-rata 233 kasus kecelakaan kerja setiap 

harinya. Hingga tahun 2011 dengan jumlah 96.400 kecelakaan. Dari 96.400 

kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 diantaranya tercatat meninggal 

dunia dan 42 lainnya cacat. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus 

kecelakaan kerja secara nasional tergolong tinggi, bahkan menurut catatan ILO 

(International Labor Organization), Indonesia merupakan negara tertinggi kedua 

yang memiliki kecelakaan kerja. Masalah keselamatan dan kesehatan sampai saat 
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ini masih menjadi problema, meskipun telah ada peraturan dan upaya 

perlindungan kepada pekerja seperti yang tercantum dalam UU No.13 Tahun 2003 

pasal 86 ayat 1 tentang ketenagakerjaan. 

PG. Kebon Agung, dalam perkembangannya banyak menggunakan 

peralatan dan mesin-mesin berat. Keputusan dalam menggunakan peralatan dan 

mesin berat yang berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan karyawan 

merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kinerja karyawan. 

Permasalahan akan semakin banyak apabila PG. Kebon Agung menggunakan 

mesin berat, pabrik juga harus dapat menjamin penggunaan mesin-mesin dalam 

meningkatkan kinerja dan juga harus dapat menjamin keselamatan dan kesehatan 

dari karyawan yang mengoperasikan mesin. Kecelakaan kerja berhubungan 

dengan hubungan kerja diperusahaan, hubungan kerja dalam hal ini adalah 

kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh karyawan itu atau kesalahan dalam 

peralatan yang digunakan oleh karyawan pada waktu melaksanakan pekerjaan. 

Pihak manajemen PG. Kebon Agung telah berupaya untuk 

memaksimalkan dalam memberikan perlindungan kerja kepada para karyawan 

dalam bekerja yaitu, meliputi: pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, 

memberikan pendidikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada 

karyawan secara kontinu, memberikan alat perlindungan dalam bekerja dan 

penerapan peraturan secara tegas agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. 

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menghindari segala bentuk kejadian 

yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja agar mereka lebih 

produktif secara langsung serta bepengaruh  terhadap pencapaian kinerja 

karyawan secara keseluruhan. 
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Adapun secara fisik pihak manajemen perusahaan juga menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

karyawan yaitu menyediakan fasilitas diantaranya helm kerja, masker, sarung 

tangan dan sepatu boat yang secara keseluruhan diberikan kepada karyawan serta, 

menyediakan perlengakapan medis seperti, P3K (Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan)dan klinik untuk menangani kecelakaan yang terjadi akibat kerja. 

Semua itu bertujuan agar dapat memberikan jaminan keselamatan dalam bekerja 

semaksimal mungkin pada karyawan. Namun kenyataan yang terjadi pelaksanaan 

jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang diberikan perusahaan 

belum dapat mengurangi kecelakaan akibat bekerja, hal ini dibuktikan dengan 

masih sering terjadinya karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. 

Pada PG. Kebon Agung Malang masih terjadi kecelakaan ditempat kerja 

antara lain akibat sistem kerja dan proses kerja, penempatan dan penggunaan 

mesin, alat dan bahan, yang bersumber dari keterbatasan pekerjanya sendiri, 

perilaku hidup yang tidak sehat, perilaku kerja yang tidak selamat atau aman, 

buruknya lingkungan kerja, kondisi pekerjaan yang tidak ergonomik, 

pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja yang tidak kondusif bagi 

keselamatan dan kesehatan kerja.Pada tahun 2013, tercatat kecelakaan kerja pada 

PG. Kebon Agung Salah satunya, peristiwa kecelakaan tenaga kerja yang tragis 

pada bulan desember, akibat keracunan gas beracun (gas etanol) dari fermentasi 

hasil sisa gula produksi yang menjadi gas etanol  yang terjadi pada PG. Kebon 

Agung Malang yang berakibat empat tenaga kerja meninggal karena menghirup 

gas etanol terlalu banyak, dalam Ikrom (kompasiana.com;2013). Data kecelakaan 

kerja pada PG. Kebon Agung Malang tahun 2013 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Kecelakaan Kerja pada PG. Kebon Agung Malang tahun 2013 

 

Bulan Kejadian Kecelakaan Kerja Keterangan 

Januari - - 

Februari - - 

Maret 2 Kejatuhan benda, Tersengat listrik 

April - - 

Mei 1 Terjepit mesin 

Juni 2 Tersengat listrik, Terjepit mesin 

Juli - - 

Agustus 1 Kejatuhan benda 

September - - 

Oktober 1 Tersengat listrik  

November - - 

Desember 4 Keracunan gas 

Jumlah  11  

Sumber: PG. Kebon Agung Malang, Ikrom Zain (2013) 

Rata-rata pabrik gula di Indonesia terkesan mengejar setoran untuk  

memperoleh kadar gula yang lebih tinggi, hal ini terlihat pada slogan-slogan pada 

area pabrik yang menyatakan agar bekerja dengan maksimal sehingga didapatkan 

hasil produksi yang melimpah. Slogan seperti “Tak setetes nira pun boleh jatuh 

kelantai” atau “ Tak sebutir gula pun boleh terbuang sia-sia”. Hal semacam ini 

tidak diimbangi oleh standar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

memadai misal, alat perlindungan yang menunjang keselamatan kerja dan tanda-

tanda peringatan di tempat kerja agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja. 

Dengan pencapaian kinerja para karyawan PG. Kebon Agung Malang 

dalam bekerja menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terakhir mengalami 

peningkatan  mulai tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, sedangkan tahun 

ketiga sampai tahun keempat jumlah produksi tidak mengalami peningkatan atau 

konstan dan tahun berikutnya mengalami peningkatan. Adanya peningkatan 

jumlah produksi gula dapat mengindikasikan adanya peningkatan kinerja para 

karyawan dalam memenuhi ketentuan target yang telah ditetapkan. Peningkatan 
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kinerja karyawan yang dicapai merupakan upaya nyata perusahaan dalam rangka 

memberikan dukungan segala bentuk aktivitas yang dilakukan para karyawan 

diperusahaan. Adapun secara lengkap jumlah hasil pruduksi gula PG. Kebon 

Agung Malang pada tahun 2009-2013 sebagai berikut:  

Tabel 1.2 

Jumlah produksi gula pada PG. Kebon Agung Malang 

 

Tahun Target Produksi 

(Ton) 

Realisasi Produksi 

(Ton) 

Selisih 

Jumlah (Ton) Dalam (%) 

2009 80000 75600 4400 5,5 

2010 90700 83700 7000 7,7 

2011 100800 91800 9000 8,91 

2012 110800 91800 19000 17,1 

2013 125000 109000 16000 12,8 

Sumber: PG. Kebon Agung Malang 

Dari tabel. 2, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai 2013 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah produksi dengan mengikuti 

jumlah lahan yang digunakan untuk proses produksi, namun demikian selama 

periode lima tahun menunjukkan belum mampu mencapai target yang telah 

ditentukan. Pada tahun 2011 sampai 2012 menunjukkan tidak adanya peningkatan 

jumlah produksi gula sehingga mengakibatkan perkembangan yang cenderung 

konstan dengan selisih mencapai 17,14%.Selain itu PG. Kebon Agung  

menetapkan tingkat toleransi ketidaksesuaian antara target dan realisasi. 

Penetapan atas target tersebut yaitu adanya kelancaran atas bahan baku/tebu yang 

digunakan proses produksi dan apabila adanya kerusakan mesin yang digunakan 

karyawan dalam bekerja. Sehingga berdasarkan hasil tersebut kinerja karyawan 

secara kuantitas pekerjaan belum maksimal, namun secara ketepatan waktu dapat 

dikatakan karyawan mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan 

perusahaan. Secara kualitas, kinerja karyawan dapat dilihat dari hasil gula yang 
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telah diproduksi dimana kualitas gula yang dihasilkan oleh PG. Kebon Agung 

Malang dengan mutu SHS (super high sugar) dengan kadar keputihan sesuai 

standar ICUMSA (International Cummission For Uniform Methods of Sugar 

Analysis) atau standar kelas mutu. 

Pada proses produksinya terutama pada stasiun pemurnian nira di PG. 

Kebon Agung Malang terdapat zat kimia seperti, gas oksida belerang (SO2) dan 

larutan kapur tohor (Ca(OH)) yang terpapar bebas sehingga bisa mengakibatkan 

terjadinya kongjungtivitis kimia. Setiap bulannya insiden konjungtivitis kimia 

antara 10% - 15% dari semua penyakit akibat kerja yang dikeluhkan tenaga kerja. 

PG. Trangkil yang juga anak cabang PT Kebon Agung Malang didapatkan 

penyakit mata masuk dalam lima besar penyakit tersering dari 11 penyakit akibat 

kerja (Agung, 2011). Fungsi alat pelindung diri sangatlah besar karena dapat 

mencegah penyakit akibat kerja atau pun kecelakaan akibat kerja bukanlah hanya 

alat yang nyaman bila digunakan tetapi, pada kenyataannya banyak para pekerja 

yang masih belum mengenakan alat pelindung diri kerena merasa 

ketidaknyamanan dalam bekerja. 

Oleh karena itu permasalahan K3 merupakan permasalahan yg harus 

menjadi perhatian dari semua pihak. Sebesar apapun motivasi untuk 

meningkatkan kinerja, namun masalah K3 harus diperhatikan untuk kesejahteraan 

manusia itu sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

Terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan Bagian Produksi PG. Kebon 

Agung Malang). 



8 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh perumusan masalah yang dapat 

terarah, maka perlu dibuat suatu rumusan yang jelas, adapun perumusan 

masalahdalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keselamatan kerja karyawan bagian produksi PG. Kebon 

Agung Malang? 

2. Bagaimana kesehatan kerja karyawan bagian produksi PG. Kebon Agung 

Malang? 

3. Bagaimana kinerja karyawan karyawan bagian produksi PG. Kebon 

Agung Malang? 

4. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi di PG, Kebon Agung Malang? 

5. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dalam ruang lingkup pembahasan, 

mempermudah dalam memahami permasalahan serta menganalisanya sehingga 

dapat diarahkan ke suatu fokus tertentu pada tujuan yang akan diteliti, maka 

diperlukan pembatasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu, obyek 

penelitian hanya pada karyawan tetap bagian produksi PG. Kebon Agung Malang 

yang bermasa tugas minimal 1 tahun, karena karyawan tetap lebih banyak paham 

dengan mesin-mesin secara langsung yang bekerja pada masa giling maupun tidak 

masa giling yang mempunyai tingkat risiko kecelakaan dan gangguan penyakit 

lebih tinggi di banding karyawan lainnya. Dan teori keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) serta kinerja karyawan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan keselamatan kerja karyawan bagian produksi 

PG. Kebon Agung Malang 

2. Untuk mendeskripsikan kesehatan kerja karyawan bagian produksi PG. 

Kebon Agung Malang 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan bagian produksi PG. Kebon 

Agung Malang 

4. Untuk menganalisis keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi PG. Kebon Agung 

Malang 

5. Untuk menganalisis variabel manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai informasi dan masukan 

dalam evaluasi bagi pihak manajemen sumber daya manusia pada PG. 

Kebon Agung Malang dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) dan kinerja karyawan di masa yang akan datang. Serta 

membantu mengidentifikasi bagaimana K3 akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini berguna bagi penulis diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

terhadap kinerja karyawan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat juga 

menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam masalah 

yang sama atau terkait di masa yang akan datang. 

 

 


