
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya pembangunan nasional sebagai 

tatanan pembangunan masa depan memunculkan banyak perusahaan-

perusahaan pemerintah maupun swasta di Indonesia. Banyaknya 

perusahaan tersebut tidak terlepas dari tujuan perusahaan yaitu meraih 

profitabilitas (keuntungan) usaha maupun penggerak roda perekonomian 

bangsa. Terlepas dari semua Latar belakang dan tujuan perusahaan, ada hal 

yang penting diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Pada saat ini 

masalah Keselamtan Dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan masalah 

bidang sumber daya manusia yang sangat penting terkait dengan 

keberadaan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah 

satu bentuk perhatian yang diberikan perusahaan bagi karyawan untuk 

melindunginya atas hak dan keselamatan dalam menjalankan 

pekerjaannya. Manusia sebagai tenaga kerja baik yang berada pada posisi 

puncak maupun pada tingkat bawah, sangat menentukan tercapai tidaknya 

tujuan atau sasaran perusahaan.  

Karyawan dituntut untuk mempunyai kinerja yang tinggi namun tidak 

selalu diperhatikan hak-haknya sebagai tenaga kerja seperti hak 

mendapatkan perlindungan keselamatan kerja maupun hak mendapatkan 

kesehatan kerja. Jika karyawan tidak terjamin keselamatan dan kesehatan 



 

 

dalam bekerja, secara rasional sangat mustahil seorang karyawan dapat 

bekerja dengan baik apalagi untuk meningkatkan kinerjanya.  

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan 

adalah untuk mensejahterakan para karyawan agar mereka dapat 

meningkatkan kinerjanya. Kese.jahteraan karyawan merupakan salah satu 

tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha baik pengusaha, karyawan, 

maupun instansi-instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya 

mengelola sumber daya manusia (Ranupandojo, 2000:255). Menurut 

Djarwanto (2003:20) keselamatan kerja adalah keselamatan yang 

berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja serta cara-

cara melakukan pekerjaan. Pemikiran-pemikiran yang dilandasi filosofi 

tentang manusia sebagai titik sentral yang menentukan tercapainya tujuan 

organisasi hendaklah disikapi, dengan merealisasikan dan memperhatikan 

hak-hak karyawan sebagai tenaga kerja yang wajib dilindungi. Tujuan 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan 

diantaranya adalah untuk meningkatkan kegairahan,kerja, keserasian kerja, 

dan partisipasi kerja yang tentunya akan berdampak pada kinerja 

karyawan. Mangkunegara (2001:162). 

Berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di suatu 

perusahaan tidak terlepas dari sistem dan teknologi yang merupakan 

bagian dari proses produksi. Penggunaan teknologi dalam kegiatan 

produksi saat Ini mengalami kemajuan yang pesat. Di Indonesia hampir di 

setiap bidang jasa, penggunaan teknologi diterapkan dalam proses 



 

 

produksi. Teknologi maju seperti mesin-mesin, dapat menggantikan tenaga 

manusia yang terbatas. Dengan digunakannya teknologi tersebut 

diharapakan dapat memaksimalkan hasil produksi.  

Tujuan dari penggunaan teknologi tersebut merupakan suatu usaha 

dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas sumber-sumber 

perusahaan untuk meraih protitabilitas yang tinggi. Namun, penggunaan 

dari mesin-mesin dan alat-alat tersebut menimbulkan pula resiko 

keselamatan dan kesehatan kerja. Resiko kerja, seperti kecelakaan kerja 

masalah kesehatan dalam bidang jasa memang bisa kapan saja terjadi. 

Tetapi hal tersebut dapat dikurangi atau dicegah. Untuk meminimalkan 

resiko keselamatan dan kesehatan kerja perlu adanya suatu tindakan yang 

dapat menjamin kondisi kerja kayawan yang selamat dan sehat. Untuk 

meminimalkan kesalahan dan kecelakaan akibat kerja, maka diperlukan 

kerja sama pemerintah, perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri.  

Pembuatan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan kerja yang 

wajar dan adil oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam UU No. 14 

1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja pasal 9 yaitu: "Setiap tenaga 

kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, 

pemeliharaan moral kerja serta peralatan yang sesuai dengan martabat 

manusia dan moral agama merupakan salah satu usaha mengurangi tingkat 

resiko kerja. Alasan bagi setiap perusahaan melaksanakan K3 yaitu 

dilatarbelakangi oleh canggihnya peralatan atau mesin-mesin yang 

digunakan sehingga efektivitas dan efisien perusahaan dapat tercapai. 



 

 

Semakin tinggi teknologi yang digunakan semakin tinggi pula 

pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 

pengoperasian dan pemeliharaannya serta semakin besar pula resiko yang 

dihadapinya.  

Dengan tejaminnya keselamatan dan kesehatan kada karyawan 

tentunya akan memberikan ketenangan bagi karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya, sehingga kinerja karyawan akan lebih tinggi. 

Penelitian terdahulu dilakukan Maulana (2001) dengan judul "Pengaruh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan pada PT. Ustegra Malang” Penelitian tersebut menunjukan 

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

produktifitas kerja. Penelitian juga dilakukan oleh Indra (2004) dengan 

judul : “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan Bagian teknis pelaksana  pada PT. Dewa Ruci Agung 

Surabaya” Penelitian tersebut menunjukan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan . Penelitian Mahendra (2005) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Giling di PG. Kebon Agung Malang” Hasil penelitian menunjukan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Salah satu contoh perusahaan yang membutuhkan teknologi tinggi 

dalam operasinya serta memiliki resiko kecelakaan kerja tinggi adalah 



 

 

perusahaan yang bergerak di bidang teknik pelaksana UPT Pemadam 

Kebakaran Malang  merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

usaha jasa. Dalam kegiatan pelaksanaannya, pada Bagian teknis pelaksana 

UPT Pemadam Kebakaran Malang  banyak menggunakan teknologi dalam 

proses pekerjaannya. Penggunaan teknologi tersebut, diwujudkan dengan 

digunakannya berbagai macam alat – alat pendukung untuk memadamkan 

api. Permasalahan yang timbul dari penggunaan alat – alat pendukung oleh 

UPT Pemadam Kebakaran Malang  tersebut selain rawan akan terjadinya 

kecelakaan kerja dalam pengoperasiannya. Karyawan Bagian teknis 

pelaksana UPT Pemadam Kebakaran Malang  juga pernah mengalami 

permasalahan kecelakaan kerja dalam kurun waktu 6 tahun, dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel I 

Daftar Kecelakaan Pada Tahun  

2003 - 2008 

No. Kasus Jumlah 
Kasus 

1. Terjatuh 2 
2. Terkena percikan api 4 
3. Kejatuhan atap 1 
4. Terpeleset 3 

  Sumber : UPT Pemadam Kebakaran Malang 

Jumlah kecelakaan, kerja tersebut relatif menurun dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 1998-2003 yang mencapai 15 kasus. 

Meskipun UPT Pemadam Kebakaran Malang  sudah menetapkan jumlah 

standar kecelakaan kerja yaitu dalam kurun 1 tahun maksimal kecelakaan 



 

 

yang terjadi hanya 10 kasus, namun UPT Pemadam Kebakaran Malang  

berupaya untuk meminimalisir lagi angka kecelakaan dengan menerapkan 

berbagai langkah dan kebijakan khususnya yang dapat membantu 

karyawan untuk terhindar dari adanya kecelakaan kerja. Serta dengan 

menurunnya kecelakaan kerja maka kinerja yang di hasilkan oleh para 

karyawan akan meningkat di karenakan karyawan sudah merasa aman 

untuk melakukan tugas – tugasnya. Dalam usaha keselamatan kerja, UPT 

Pemadam Kebakaran Malang  menyediakan alat-alat pelindung kerja yang 

wajib dipakai oleh karyawan (baju tahan api, breating aparat/topeng 

oksigen, selimut tahan api, sepatu, helm), peralatan pemadam kebakaran, 

sirine tanda bahaya. Untuk menjaga agar semua peralatan keselamatan 

kerja tersebut dapat selalu berfungsi dengan baik maka perusahaan selalu 

mengadakan evaluasi secara berkala terhadap peralatan peralatan tersebut.  

Untuk menjamin kesehatan kerja karyawan UPT Pemadam Kebakaran 

Malang  menyediakan perlengkapan P3K, poliklinik, kamar mandi Beserta 

memberikan jaminan kesehatan kerja bagi karyawan dalam bentuk 

asuransi kesehatan (ASKES). Tujuan dari penggunaan alat – alat 

pendukung yang digunakan UPT Pemadam Kebakaran Malang  tersebut 

merupakan suatu usaha dalam rangka memaksimalkan kinerja karyawan.  

 Berdasarkan kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di UPT 

Pemadam Kebakaran Malang menunjukkan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan sangat penting untuk di perhatikan karena jika 

lalai dalam pelaksanaannya maka berdampak buruk bagi karyawan, 



 

 

perusahaan juga sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk 

mengantisipasinya. Apalagi  bila dilihat dari peralatan-peralatan 

keselamatan kerjanya sangat sederhana bila di bandingkan dengan dinas 

pemadam kebakaran yang ada di kota-kota besar seperti surabaya dan 

jakarta. Jadi bisa mempengaruhi kinerja para karyawan saat melakukan 

pemadaman api. Karyawan bisa merasa dirinya tidak terlalu aman saat 

memadamkan api, tetapi dengan kekurangan itu semua Pihak UPT 

Pemadam Kebakaran Malang  selalu memberi himbauan kepada 

karyawannya supaya lebih waspada dan berhati hati saat melaksanakan 

tugas. 

Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

permasalahan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Sebesar apapun 

motivasi untuk meningkatkan kinerja, namun masalah keselamatan dan 

kesahatan kerja harus diperhatikan untuk kesejahteraan manusia itu 

sendiri. Berorientasi dari fenomena yang terjadi pada UPT Pemadam 

Kebakaran Malang  tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan 

Terhadap Kinerja Karyawan Bagian teknis pelaksana UPT 

PEMADAM KEBAKARAN MALANG (PMK) MALANG. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar bekalang masalah yang ada, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

 



 

 

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

pada Bagian teknis pelaksana UPT Pemadam Kebakaran Malang ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Bagian teknis pelaksana UPT 

Pemadam Kebakaran Malang ? 

3. Apakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bagian 

teknis pelaksana UPT Pemadam Kebakaran Malang  ? 

4. Di antara pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, manakah 

yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bagian 

teknis pelaksana UPT Pemadam Kebakaran Malang  ? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh 

pemahaman dari penelitian agar lebih jelas dan terarah serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis dalam penelitian 

ini membatasi pada masalah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan dalam kaitannya dengan kinerja karyawan Bagian teknis 

pelaksana UPT Pemadam Kebakaran Malang. Selanjutnya untuk 

mempertegas dalam penentuan variabel penelitian, maka peneliti merujuk 

pada teori Ranupandojo dan Djarwanto (2000:245) tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja dan teorinya Mangkunegara (2001:67) tentang kinerja 

yang dilihat dari aspek aspek kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan 

waktu kerja. 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian 

ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan pada Bagian teknis pelaksana UPT Pemadam Kebakaran 

Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Bagian teknis pelaksana 

UPT Pemadam Kebakaran Malang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Bagian teknis pelaksana UPT 

Pemadam Kebakaran Malang. 

d. Untuk mengetahui variabel K3 yang lebih kuat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Bagian teknis pelaksana UPT 

Pemadam Kebakaran Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian antara lain: 

a. Bidang Akademis 

1) Sebagai kontribusi pemikiran dan kajian teoritis dalam bidang 

manajenien sumber daya manusia, khususnya keterkaitan 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja. 

2) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 



 

 

dengan topik yang sama dengan mengembangkannya sehingga 

dicapai penyempurnaan penelitian. 

b. Bidang Praktisi 

1) Sebagai kontribusi Bagian teknis pelaksana UPT Pemadam 

Kebakaran Malang sebagai bahan evaluasi dalam menentukan 

kebijakan dan langkah-langkah terkait dengan upaya peningkatan 

kinerja karyawan dengan melakukan pembenahan terhadap 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang 

sudah dilakukannya. 

2) Sebagai informasi bagian karyawan khususnya tenaga kerja 

Bagian teknis pelaksana UPT Pemadam Kebakaran Malang 

terkait dengan hak-haknya sebagai tenaga kerja serta 

partisipasinya dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

kerja. 

 


