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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Karyawan berperan aktif dalam aktivitas perusahaan dalam hal 

mewujudkan tujuannnya. Oleh karena itu perusahaan seharusnya 

memperhatikan kesejahteraan karyawan. Secara umum perusahaan ingin 

memperoleh laba yang sebesar-besarnya, untuk mencapai hal tersebut harus 

didukung dengan produktivitas kerja karyawannya. Banyak hal yang 

berhubungan dengan peningkatan produktivitas kerja karyawan dan salah 

satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kesadaran perusahaan untuk 

memberikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan masih sangat rendah. 

Perusahaan menganggap hal tersebut adalah resiko karyawan dan perusahaan 

tidak mau dirugikan. Tetapi bidang manajemen personalia yang menyangkut 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dewasa ini semakin penting.  

Perusahaan seharusnya memperhatikan ini untuk memberikan 

kondisi kerja yang lebih aman dan lebih sehat, serta menjadi lebih 

bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan produksinya, 

karena tempat yang rawan terjadinya kecelakaan adalah di bagian produksi. 

Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ini perlu diperhatikan apalagi oleh 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi, 

mengingat pula pemerintah juga menganjurkan melakukan program 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan. 
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Pencegahan kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan tanggung 

jawab karyawan dan perusahaan yang wajib memelihara kondisi kerja yang 

selamat sesuai dengan ketentuan perusahaan. Umumnya kejadian kecelakaan 

kerja disebabkan kesalahan manusia (human error), dimana penyebab 

kecelakaan bermula pada kegiatan tidak selamat manusia itu sendiri. Ada 

beberapa perbuatan yang mengusahakan keselamatan, antara lain setiap 

karyawan bertugas sesuai dengan pedoman dan penuntun yang diberikan, 

setiap kecelakaan atau kejadian yang merugikan harus segera dilaporkan 

kepada atasan, setiap peraturan dan ketentuan keselamatan dan kesehatan 

kerja harus dipatuhi secermat mungkin, semua karyawan harus bersedia saling 

mengisi atau mengingatkan akan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya 

dan peralatan atau perlengkapan K3 dipakai bila perlu. 

Perhatian terhadap keselamatan kerja pada mulanya lebih 

menekankan pada perlindungan pekerja dari kerugian atau luka yang 

disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja. Kemudian seiring dengan kemajuan 

industri, perusahaan mulai memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan dalam arti luas yaitu terbebasnya pekerja dari kesakitan fisik 

maupun psikis. Karyawan tidak hanya memerlukan pencegahan terhadap 

terjadinya kecelakaan, tapi karyawan juga perlu mendapatkan jaminan K3. 

Jaminan itu berguna apabila dalam suatu kondisi karyawan terjadi kecelakaan, 

sakit atau sesuatu yang dapat membahayakan jiwa karyawan. Disini 

perusahaan biasanya bekerjasama dengan rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan. Dalam jaminan K3 tersebut karyawan akan lebih merasa tenang 



 3

apabila sesuatu keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Segala bentuk uoaya 

perusahaan terkait secara langsung dengan memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh karyawan dalam hal ini upaya memaksimalkan produktivitas 

kerja karyawan. 

Peningkatan produktivitas banyak merupakan hasil dari perencanaan 

yang tepat dari investasi yang bijaksana, teknologi baru, teknik yang lebih 

baik dan dari efisiensi yang tinggi. Produktivitas sangat tergantung pada 

kesadaran dari tiap-tiap karyawan dan peningkatan tersebut dapat dilihat pada 

perilaku pada suatu lingkungan kerja yang ada. Dalam upaya untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan wajib untuk menjaga 

keberadaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan dan mengefisienkan 

sumber daya manusia yang telah dimilikinya, dimana salah satu kebijakan 

yaitu dengan memberikan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan. 

CV. Indah Cemerlang Singosari Malang merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pembuatan tegel dan paving stone dengan 

berbagai ukuran dan bentuk. Berdasarkan survei awal peneliti mendapatkan 

informasi bahwa pada proses produksi yang dilakukan selalu diupayakan 

untuk mencapai target-target sesuai dengan batas akhir. Dalam hal ini 

perusahaan memberikan perhatian utama pada bagian produksi agar dapat 

selalu meningkatkan produksinya. Dalam rangka peningkatan produksi 

tersebut perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawan 

bagian produksi, hal tersebut dikarenakan bagian produksi merupakan bagian 

yang penting atau vital dalam upaya pencapain tujuan perusahaan. 
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Apabila dikaitkan dengan produktivitas kerja para karyawan pada 

CV. Indah Cemerlang Singosari Malang, dapat diketahui dari hasil produksi 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Target ditetapkan oleh perusahaan yaitu 

berdasarkan atas perbandingan antara output dan input, dimana output 

merupakan jumlah produk yang dihasilkan sedangkan input adalah sumber 

daya yang digunakan (modal, karyawan dan mesin). Adapun untuk 

mengetahui produktivitas kerja para karyawan terkait dengan hasil produksi 

yaitu kemampuan dalam memenuhi pencapaian target yang telah ditetapkan 

maka secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
 

Target dan Realisasi Produk Paving CV. Indah Cemerlang Singosari Malang  
Tahun  2005-2010 

(Dalam m2) 
Tahun Target  Realisasi Selisih 
2005 36.000 33.752 6,24% 
2006 38.000 37.150 2,23% 
2007 39.500 39.045 1,15% 
2008 40.000 39.590 1,03% 
2009 43.000 42.750 0,58% 
2010 45.000 44.890 0,24% 

Sumber: Perusahaan tegel CV. Indah Cemerlang Singosari Malang 

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa adanya 

peningkatan atas kemampuan para karyawan dalam pencapaian target 

produksi yang telah ditetapkan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

penurunan tingkat prosentase atas ketidaktercapainya atas target produksi 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan fasilitas yang diberikan perusahaan terkait 

dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yaitu selama ini 
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perusahaan memberikan berbagai fasilitas yaitu misalnya helm kerja, sepatu, 

masker yang semuanya bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para 

karyawan untuk menghindari kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja para 

karyawan. Namun demikian tingkat kecelakaan kerja para karyawan 

cenderung menunjukkan adanya peningkatan, untuk membuktikan kondisi 

tersebut maka dapat disajikan mengenai data kecelakaan kerja pada karyawan 

selama dua tahun terakhir yang dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
Data Kecelakaan Kerja Para Karyawan Bagian Produksi  

dan Alat Perlindungan Kecelakaan Kerja  Pada CV. Indah Cemerlang 
Singosari  Malang Tahun 2009-2010 

Bulan Jumlah Keterangan Alat Pelindung 
Kerja 

Januari 2009- Juni 2009 
 
 
Juli 2009-Desember 
2009 
 
Januari 2010-Juni 2010 
 
Juli 2010-Desember 
2010 

5 
 
 
9 
 

14 
 

19 

Menyebabkan terjadinya 
cacat tetap kepada 2 orang, 
sedangkan yang lain cidera 
ringan. 
3 orang cacat tetap dan 
lainnya cidera ringan. 
5 orang cacat tetap dan 
lainnya cidera ringan. 
8 orang cacat tetap dan 
terdapat 2 orang sampai 
rawat inap di rumah sakit. 

 Masker 
 Sepatu Boat 
 Helm 
 Kaos tangan 

Sumber: CV. Indah Cemerlang Singosari Malang 
Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadinya 

peningkatan atas jumlah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, 

kecelakaan tersebut terjadi terutama karena adanya kecerobohan para 

karyawan dalam bekerja, seperti: tergencet mesin, kejatuhan benda serta 

kurang hati-hatinya karyawan dalam mengoperasikan mesin produksi. 

Sedangkan mengenai kesehatan kerja para karyawan dapat diketahui bahwa 

penyakit yang sering terjadi kepada para karyawan yaitu seperti sesak nafas, 
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pusing, keseleo atau encok, batuk, sakit mata dan gangguan pendengaran. 

Pada sisi yang lain selama ini meningkatnya kecelakaan kerja tersebut 

dikarenakan yaitu, meskipun pihak manajemen telah memenuhi kuantitas atas 

peralatan jaminan kecelakaan kerja, namun demikian secara kualitas kurang 

begitu diperhatikan. Misalnya terdapat masker, helm dan sepatu yang telah 

rusak atau tidak memenuhi standar namun demikian perusahaan belum 

menggantinya yang baru atau yang masih layak. Kondisi tersebut menjadi 

para karyawan malas untuk menggunakan fasilitas yang ditawarkan tersebut 

dan memiliki dampak negatif terhadap keselamatan kerja karyawan.  

Kondisi di perusahaan terkait dengan keselamatan kerja yang 

terdapat diperusahaan selama ini yaitu kondisi penyusunan mesin-mesin 

produksi diperusahaan yang berdampingan, pengaturan udara di perusahaan 

yang memiliki 6 ventilasi setiap ruangan. Mengenai penerangan di tempat 

kerja dengan 8 titik lampu, peralatan kerja/ mesin-mesin produksi yang 

disediakan perusahaan dan kondisi fisik dan mental dalam bekerja di 

perusahan. Adapun mengenai kondisi kesehatan kerja para karyawan selama 

ini yaitu adanya alat peredam suara dan getaran pada setiap mesin, adanya 

inovasi mesin, pijakan dan sandaran mesin yang terdapat di perusahaan, 

adanya jam kerja lembur maksimal selama 4 jam, adamya kewajiban 

menggunakan masker dan sepatu dan adanya pohon disekitar lingkungan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. 

Indah Cemerlang Singosari Malang” 

B.  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang ? 

2. Bagaimana produktivitas karyawan pada CV. Indah Cemerlang Singosari 

Malang ? 

3. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap produktivitas karyawan pada CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang ? 

4. Variabel manakah diantara keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan 

pada CV. Indah Cemerlang Singosari Malang ? 

C.  Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi mengenai jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan dan produktivitas karyawan khususnya bagian 

produksi pada CV. Indah Cemerlang Singosari Malang yang memiliki masa 

kerja minimal 1 tahun. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

pada CV. Indah Cemerlang Singosari Malang. 
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b. Untuk mendeskripsikan produktivitas karyawan pada CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang. 

c. Untuk menguji keselamatan dan kesehatan kerja karyawan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan pada CV. 

Indah Cemerlang Singosari Malang. 

d. Untuk menguji diantara keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan 

pada CV. Indah Cemerlang Singosari Malang. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a.   Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan 

jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas karyawan. 

b. Bagi pihak lain  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.  

 


