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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Masalah 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 bentuk perhatian yang diberikan 

perusahaan bagi sumber dayanya/karyawan yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas 

hak dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Pada sisi yang lain dengan semakin berkembangnya teknologi dalam proses 

produksi, maka akan memberikan kemungkinan yang besar timbulnya pengaruh 

terhadap tenaga kerja. Adanya teknologi yang disertai peralatan modern disamping 

membawa kemudahan dalam berproduksi juga mempunyai tingkat resiko kecelakaan 

yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan ketelitiaan serta kewaspadaan yang tinggi 

dalam mengoperasikannya dan hal tersebut terkait secara langsung dengan jaminan 

keselamatan kerja yang diberikan oleh perusahaan. Kese lamatan kerja 

menunjukan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan kerusakan atau kerugian 

di tempat kerja. (Megginson dalam Mangkunegara , 2000 :161).  Adanya 

kenyataan tersebut menjadikan perlindungan tenaga kerja atas keselamatan dan 

kesehatan kerja menjadi hal yang penting dan wajib dilaksanakan oleh manajemen 

perusahaan. Kesalahan di dalam penggunaan peralatan, kurangnya perlengkapan alat 



 2

pelindung tenaga kerja, serta keterampilan tenaga kerja yang kurang memadai 

ternyata dapat menimbulkan kemungkinan bahaya yang sangat besar berupa 

kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit 

menjadi hal penting dalam upaya memberikan jaminan kepada para karyawan. 

Kecelakaan kerja akan menimbulkan hal-hal yang sangat negatif yaitu  

berupa kerugian ekonomis serta dapat pula mengakibatkan penderitaan manusia atau 

tenaga kerja yang bersangkutan. Sedangkan lingkungan kerja yang tidak aman dan 

kurang sehat juga dapat mengganggu tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dari fenomena tersebut, maka perlu sekali adanya usaha-usaha perlindungan terhadap 

tenaga kerja. Pemerintah sudah lama merasakan perlunya melaksanakan usaha-usaha 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Dimana pada dasarnya 

kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, 

emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. (Mangkunegara, 

2000:161). 

Masalah kesehatan karyawan tidak kalah penting karena hal ini sangat 

berpengaruh besar terhadap kondisi sehat tidaknya karyawan didalam melaksanakan 

tugasnya, jika kesehatan karyawan dalam kondisi sempurna (tidak sedang sakit), 

maka dapat menekan frekuensi terjadi kecelakaan kerja. Oleh karena itu pihak 

perusahaan harus lebih memperhatikan keadaan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya terutama berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan karyawan, sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Ukuran-ukuran produktivitas bagi 

seorang manajer pabrik dapat dilihat dari beberapa item, salah satunya tentang 
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keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau seberapa besar kecelakaan yang 

dilakukan oleh para karyawan dan pada akhirnya mempengaruhi pencapaian atas 

produktivitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produktivitas yang tinggi sangat 

diharapkan bagi setiap organisasi karena produktivitas merupakan tolak ukur dalam 

mengadakan perbandingan antara apa yang diharapkan dengan kaitannya dengan 

pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan pada seseorang. Produktivitas pada 

dasarnya adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode yang diberikan padanya. 

Pabrik Gula Meritjan Kediri merupakan salah satu perusahaan yang 

memiliki hasil produksi yang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Kenyataan tersebut menjadikan keberadaan pabrik gula tersebut sangat penting, 

sehingga kemampuan atau produktivitas karyawan secara langsung mempengaruhi 

dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam memberikan 

dukungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, ada beberapa usaha 

yang telah dilakukan oleh perusahaan agar para karyawan tetap produktif dan 

mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.  

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak manajemen  Pabrik Gula 

Meritjan Kediri dalam berupaya untuk memaksimalkan dalam memberikan 

perlindungan kepada para karyawan dalam bekerja di perusahaan yaitu meliputi: 

pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, memberikan pendidikan mengenai 

kesehatan dan keselamatan kerja kepada para karyawan secara kontinu, memberikan 

perlindungan dalam bekerja dan penerapan peraturan secara tegas agar para karyawan 
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berhati-hati dalam bekerja. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menghindari 

segala bentuk kejadian-kejadian yang dapat membahayakan kesehatan dan 

keselamatan kerja sehingga mereka lebih produktif yang secara langsung berpengaruh 

terhadap pencapaian produktivitas karyawan secara keseluruhan. 

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka memberikan jaminan atas 

keselamatan kerja para karyawan diperusahaan yaitu dengan memberikan fasilitas 

fisik yaitu berupa sarung tangan, helm kerja, masker dan sepatu boot. Beberapa 

fasilitas tersebut diberikan untuk memberikan jaminan agar para karyawan dapat 

bekerja secara maksimal diperusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

produktivitas dalam bekerja diperusahaan. Namun demikian terjadinya peningkatan 

atas jumlah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja terutama karena adanya 

kecerobohan para karyawan dalam bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

bagian sumber daya manusia pada Pabrik Gula Meritjan Kediri dapat diketahui 

bahwa selama tahun 2014 telah terjadi kecelakaan kerja yaitu seperti: terkena 

semburan air panas dari pipa produksi yaitu sebanyak 2 orang, ketika proses produksi 

berlangsung terdapat karyawan yang cerobah yang mengakibatkan tangan masuk 

dalam mesin giling yang menyebabkan tangan putus sebanyak 1 karyawan dan 

tertabrak lori ketika proses produksi berlangsung 1 orang karyawan. 

Karyawan yang mengalami kecelakaan tersebut mengakibatkan terjadinya 

cacat tetap dan tidak menyebabkan terjadinya korban jiwa. Sedangkan mengenai 

kesehatan kerja para karyawan dapat diketahui bahwa penyakit yang sering terjadi 

kepada para karyawan yaitu seperti sesak nafas, pusing, keseleo atau encok, batuk, 
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sakit mata dan gangguan pendengaran. Terjadinya kecelakaan kerja karyawan 

tersebut lebih banyak terjadi karena adanya kecerobohan karyawan dalam bekerja. 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian jumlah produksi yang telah dihasilkan 

dapat menunjukkan bahwa selama tiga tahun terkhir menunjukkan adanya penurunan, 

dimana pada tahun 2012 yaitu sebesar 546 ton mengalami penurunan sebesar 32 ton 

menjadi 514 ton pada tahun 2013 atau menurun sebesar 5,86%, pada tahun 2014 

terjadi penurunan sebesar 21 ton menjadi sebesar 493 ton atau sebesar 4,08%. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu: “PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 

PADA PABRIK GULA MERITJAN KEDIRI” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keselamatan kerja karyawan bagian produksi pada Pabrik Gula 

Meritjan Kediri? 

2. Bagaimana kesehatan kerja karyawan bagian produksi pada Pabrik Gula 

Meritjan Kediri? 

3. Bagaimana produktivitas karyawan bagian produksi pada Pabrik Gula 

Meritjan Kediri? 
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4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap produktivitas karyawan pada Pabrik Gula Meritjan Kediri? 

5. Diantara variabel tersebut manakah yang paling berpengaruh terhadap 

produktivitas karyawan pada Pabrik Gula Meritjan Kediri? 

 
C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu meluas dan terarah, penulis membuat 

batasan masalah hanya pada pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

produktivitas pada karyawan khususnya bagian produksi pada Pabrik Gula Meritjan 

Kediri. 

 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui keselamatan kerja karyawan bagian produksi pada 

Pabrik Gula Meritjan Kediri. 

b. Untuk mengetahui kesehatan kerja karyawan bagian produksi pada Pabrik 

Gula Meritjan Kediri. 

c. Untuk mengetahui produktivitas karyawan bagian produksi pada Pabrik 

Gula Meritjan Kediri. 

d. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap produktivitas karyawan pada Pabrik Gula 

Meritjan Kediri. 
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e. Untuk menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap

produktivitas karyawan pada Pabrik Gula Meritjan Kediri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi manajemen Pabrik Gula Meritjan Kediri dapat membantu

peningkatan produktivitas karyawannya melalui kebijakan terkait

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

b. Bagi peneliti sebagai bahan tambahan memperluas wawasan dan masukan

guna menambah bahan penelitian selanjutnya.


