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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instalasi dalam melakukan 

aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung 

usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagaimanapun 

lengkap dan canggihnya sumber-sumber daya non-manusia yang di miliki oleh 

suatu perusahaan, tidaklah menjadi jaminan bagi perusahaan tersebut untuk 

mencapai suatu keberhasilan. Jaminan untuk dapat berhasil, lebih banyak 

ditentukan oleh sumber daya manusia yang mengelola, megendalikan, dan 

mendayagunakan sumber-sumber daya non-manusia yang dimiliki. Oleh 

karena itu masalah karyawan merupakan masalah besar yang harus mendapat 

perhatian bagi perusahaan.  Dalam rangka penerapan tehnologi canggih, 

beberapa persiapan dan langkah perlu dilakukan untuk menghindari bencana, 

memperkecil kecelakaan dan penyakit kerja. 

Setiap teknologi baru yang hendak diterapkan perlu diketahui dan 

diinformasikan kemungkinan risiko yang akan ditimbulkan, sehingga 

karyawan dan pengguna tehnologi tersebut dapat mempersiapkan sarana 

penanggulangan bahaya dan cara mencegahannya. Dalam penggunaan 

peralatan canggih tersebut sebagai alat bantu manusia dalam melakukan suatu 

pekerjaannya dapat menghasilkan dampak positif dan dapat pula 

menghasilkan dampak negatif.  Salah satu dampak positif dalam penggunaan 
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peralatan tersebut adalah membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan 

secara efisien, sedangkan dampak negatifnya adalah kemungkinan bahaya atau 

kecelakaan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan tersebut. Selain itu 

dalam aktivitasnya karyawan diperusahaan dari dampak terjadinya 

penggunaan peralatan kerja tersebut yaitu terkait secara langsung dengan 

kondisi kesehatan para karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Pada dasarnya keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian 

dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya landasan tempat kerja dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Adapun kesehatan kerja 

merupakan upaya dari perusahaan yang mencakup mengenai usaha-usaha 

preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan 

kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan atau lingkungan kerja, 

serta terhadap penyakit-penyakit umum. (Suma’mur, 1995:27). Berdasarkan 

kenyatan tersebut maka segala bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh 

perusahaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

bertujuan memberikan jaminan bahwa karyawan mampu memaksimalkan atas 

potensi yang dimiliki dalam bekerja di perusahaan. 

CV. Manggala Jaya Gas Tulungagung adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang pengisiaan gas LPG, dalam proses produksi perusahaan 

menyadari bahwa frekuensi resiko kemungkinan terjadi kecelakaan kerja jauh 

lebih tinggi. Disebabkan dalam proses produksi, berkaitan dengan gas yang 

rentan terjadinya kebakaran dan kebocoran gas. Pada umumnya kecelakaan 

kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor 
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manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar 

peraturan keselamatan kerja yang di wajibkan, kurang terampilnya pekerja itu 

sendiri.  Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari 

lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin, 

tetapi frekuensi terjadinya kecelakaan kerja lebih banyak terjadi karena faktor 

manusia, karena manusia yang paling banyak berperan dalam menggunakan 

peralatan di perusahaan. 

Berdasarkan laporan bagian personalia perusahaan dapat diketahui 

bahwa sejak berdiri sampai tahun 2010 tercatat sebanyak 56 kali terjadi 

kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan. Bentuk-bentuk kecelakaan kerja 

tersebut yaitu cidera kaki, luka bakar, kejatuhan tumpukan tabung gas, terjadi 

ledakan pada saat melakukan pengisian gas dan terkena uap gas. Namun 

demikian dari kejadian tersebut tidak sampai menyebabkan terjadinya korban 

jiwa atau meninggal.  

Apabila dikaitkan dengan kesehatan kerja para karyawan dapat 

diketahui bahwa karyawan sering mengeluh penyakit pernafasan seperti batuk, 

keracunan mendadak, TBC, serta pusing akibat terjadinya kebocoran gas LPG. 

Selama ini kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan disebabkan karena 

adanya dua faktor yaitu dari karyawan serta terkait dengan fasilitas yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Faktor karyawan yaitu adanya kecerobohan para 

karyawan dalam bekerja sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, 

selain itu kurang maksimalnya dukungan perusahaan dalam memberikan 

jaminan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan.  
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Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dalam upaya memberikan 

jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yaitu tersedianya fasilitas 

masker, kaos tangan, pemadam kebakaran dan sepatu kerja. Namun demikian 

permasalahan yang terjadi yaitu selama ini fasilitas yang disediakan 

kualitasnya tidak sesuai dengan harapan para karyawan sehingga para 

karyawan tidak memiliki minat sepenuhnya untuk menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh perusahaan. Kualitas dari fasilitas jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang tidak sesuai tersebut dapat dibuktikan dengan kondisi 

masker yang kurang layak, kaos tangan yang berlubang dan terdapat sepatu 

kerja yang ukurannya tidak sesuai serta kuantitas atau jumlah fasilitas yang 

tidak sesuai dengan jumlah karyawan. Beberapa kondisi tersebut menjadikan 

minat karyawan untuk menggunakan fasilitas yang ditawarkan menjadi rendah 

sehingga keselamatan dan kesehatan kerja tidak terjamin secara maksimal. 

Selama ini pihak manajemen juga menyediakan beberapa fasilitas 

atau peralatan untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran, hasil survey 

dapat diketahui bahwa terdapat 8 unit alat pemadam kebakaran yang 

disediakan oleh perusahaan. Namun demikian dalam mengoperasikan tidak 

semua karyawan memiliki kemampuan untuk menggunakan alat pemadam 

kebaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen hanya 

memberikan petunjuk kepada beberapa orang terkait dengan penggunaan alat 

tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut menjadi hal yang sangat 

membahayakan apabila terjadi kebaran sewaktu-waktu. 
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Selama ini dalam proses operasional perusahaan pihak manajemen 

telah menetapkan Standar Operating System (SOP) dimana dalam proses 

pengisian mobil sebelum masuk mengambil nomor antrian dengan 

menyerahkan surat jalan dan Delevery Order (DO) kepada gate keeper untuk 

dicek, sehingga apabila jumlah tabung tidak sesuai dengan DO maka tidak 

diperbolehkan untuk masuk kepengisian. Dalam proses pengisian tabung 

disusun ke dalam roller  yang diisi sesuai dengan kebutuhan yang diprogram 

secara otomatis yang selajutnya tabung di pasang segel untuk diangkut. 

Apabila terjadi permasalahan misalnya tabung bocor maka di SPPBE akan 

dikirim ke tempat repair tabung untuk diperbaiki. Delevery Order (DO) 

sendiri yang berhak mengeluarkan adalah Pertamina untuk menghindari hal-

hal yang dapat membahayakan atau merugikan baik kepada karyawan maupun 

masyarakat. Pelaksanaan Standar Operating System (SOP) tersebut 

merupakan upaya dari perusahaan agar karyawan dapat bekerja secara aman 

serta memberikan jaminan atas keselamatan dan kesehatan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka perusahaan perlu memberikan 

jaminan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dengan harapan dapat 

menurunkan tingkat kecelakaan kerja, dan pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan kinerja masing-masing karyawan. Pelaksanaan Keselamatan 

dan kesehatan kerja perlu dan sangat penting, karena membantu terwujudnya 

pemeliharaan karyawan yang baik, sehingga mereka menyadari arti penting 

dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi dirinya maupun 

perusahaan. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka pelaksanaan 
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jaminan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) menjadi hal penting 

yang harus diperhatikan oleh pihak menajemen yaitu adanya peran nyata dari 

perusahaan sebagai penyedia fasilitas tersebut. Bentuk dukungan tersebut 

terkait secara langsung dengan kualitas maupun kuantitas atas fasilitas yang 

diberikan oleh perusahaan.  

Dengan adanya pelaksanaan jaminan atas Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K-3), karyawan akan merasa aman, terlindungi dan terjamin 

keselamatannya, sehingga diharapkan dapat mencapai efisiensi baik dari segi 

biaya, waktu dan tenaga serta dapat meningkatkan kemampuan kerja para 

karyawan. Mengingat sangat pentingnya pelaksanaan jaminan atas 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) ini, maka peneliti merasa tertarik 

untuk mengambil judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR JAMINAN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PADA 

CV. MANGGALA JAYA GAS TULUNGAGUNG”  

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang memberikan jaminan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan pada CV. Manggala Jaya Gas Tulungagung? 

2. Faktor manakah yang paling kuat memberikan jaminan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja karyawan pada CV. Manggala Jaya Gas 

Tulungagung? 
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C.  Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi mengenai jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan berdasarkan teori Suma’mur (1995:27) khususnya 

bagian produksi pada CV. Manggala Jaya Gas Tulungagung. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor yang memberikan jaminan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja karyawan pada CV. Manggala Jaya Gas 

Tulungagung. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling kuat memberikan jaminan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada CV. Manggala Jaya 

Gas Tulungagung. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi CV. Manggala Jaya Gas Tulungagung 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan terkait dalam upaya meningkatkan jaminan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam hal ini terkait dengan 

faktor-faktor terkait dengan jaminan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan. 

b. Bagi pihak lain 

Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 


