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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan 

organisasi, walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya 

yang berlebihan, tetapi tanpa didukung dengan sumber daya yang handal kegiatan 

organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini merupakan kunci pokok 

yang harus diperhatikan. Seorang karyawan yang memiliki kinerja (hasil kerja) 

yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

di tetapkan oleh perusahaan.  

Pada dasarnya suatu organisasi ataupun lembaga mempunyai satu kesatuan 

yang salinng membutuhkan, meski telah di temukan berbagai alat otomatis sampai 

sekarang belum pernah terdapat suatu organisasi atau lembaga yang melaksanakan 

tugas-tugasnya tanpa bantuan dari sumber daya manusia yang efisien dan efektiv 

maka suatu perusahaan akan berjalan dengan baik, namun semua ini memerlukan 

proses yang panjang. 

Menurut Ridley, John (1983) Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah 

suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, 

perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat 

kerja tersebut. Faktor keamanan dan perlindungan dalam bekerja menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ketika karyawan memiliki rasa 

aman dan nyaman karena dirinya merasa mendapatkan perlindungan yang baik 
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dari perusahaan, maka karyawan tersebut juga akan bekerja dengan perasaan yang 

tenang dan akan bekerja secara baik. Diharapkan karyawan perusahaan yang 

seperti ini akan memiliki kinerja yang maksimal. 

Kesenjangan stres kerja merupakan keseriusan menimpa setiap karyawan di 

tempat kerjanya. Banyak karyawan yang setiap tahunnya harus mengambil cuti untuk 

meredakan konflik dan ketegangan dalam kehidupan mereka, serta dapat merupakan 

tantangan, rangsangan dan pesona, namun bisa pula berarti kekhawatiran, konflik, 

ketegangan dan ketakutan tergantung bagaimana kita memandangnya. Para ahli 

mengatakan bahwa stres dapat timbul sebagai akibat tekanan atau ketegangan yang 

bersumber dari ketidakselarasan antara seseorang dengan lingkungannya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2008:200) stres adalah suatu 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 

seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan 

seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan 

tugas-tugasnya berarti mengganggu prestasi kerjanya. Biasanya stres semakin kuat 

apabila menghadapi masalah yang datangnya bertubi tubi. Hal ini merupakan indikasi 

bahwa begitu banyak stres yang dialami para pekerja, tidak seharusnya terjadi dan 

dapat dicegah. Pengendalian terhadap stress yang disfungsional akan dapat membantu 

organisasi agar berjalan lebih efektif. 

PT  Citramulia Arwana Tbk merupakan industri yang telah berdiri sejak 

lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini berlokasi di daerah Wringinanom, Gresik ini 

memiliki karyawan sebanyak 745 orang. Perusahaan ini bergerak di bidang 

Industri manufaktur produksi Keramik dengan berbagai kriteria desain 

melambangkan ciri khas corak batik indonesia. Salah satu permasalahan yang 
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sering di hadapi perusahaan adalah menurunya kinerja karyawan yang berdampak 

pada target perusahaan.  

Kinerja merupakan suatu permasalahan yang sering dihadapi perusahaan 

dalam usaha meningkatkan target keuntungan yang dicapai. Ketidakmampuan 

perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja merupakan suatu kendala 

yang di hadapi oleh setiap perusahaan. Guna menghadapi persaingan dalam 

bidang produksi PT Citramulia Arwana Tbk Cabang Gresik membutuhkan 

karyawan yang mampu bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada konsumen, kinerja karyawan adalah hal penting yang 

mendukung pencapaian target perusahaan dan tentunya didukung dengan budaya 

kerja yang efektif. 

Pada proses pembuatan Keramik Perusahaan PT Arwana citramulia Tbk 

membutuhkan jumlah gas dengan jumlah yang tinggi. Gas merupakan suatu bahan 

bakar yang di gunakan untuk pemakaian mesin spray driyer yang berjalan selama 

24 jam. Mesin spray driyer memproses pencampuran tanah dengan air (powder) 

sebesar 18.000 persift setiap hari, dengan target perusahaan menghasilkan 54.000\m 

kramik setiap hari. PT Arwana Citramulia Tbk menjalin kontrak dengan pertamina 

selama 3 tahun. Pemakaian yang sangat buruk pada mesin sehingga tidak sesuai 

dengan dengan kapasitas parameter telah ditentukan.  Setiap 1 jam sekali dilakukan 

pengontrolan oleh pihak operator terhadap standmeter yang terdapat pada mesin 

spray driyer , setiap parameter pada titik 20ºc dilakukan pengisian ulang gas dalam 

tangki, kelalaian sumber daya manusia (SDM)  dalam pengisian dan pengontrolan 

yang tidak sesuai parameter menyebabkan downtime pada mesin spray driyer dan 

tidak mencapai target produksi yang sudah di tetapkan perusahaan.  
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Begitupun yang terjadi pada proses tahap awal pembuatan kramik. Proses 

tahap pencampuran air dengan tanah (Powder) menggunakan takaran sesuai dengan 

standar di tentukan oleh perusahaan 10.000 liter perhari. Terjadinya kekurangan kadar 

air yang sudah tercampur  dengan tanah sering terpantau ketika proses pngecekan 

menggunakan alat viscosity sehingga menyebabkan keramik pecah ketikan melalui 

proses pengpresan. ketika kadar air dalam proses pembuatan powder pada mesin 

spray driyer terlalu banyak maka gagal dalam percetaakan dan menghasilkan kramik 

mudah hancur dalam proses pembakaran, begitupun ketika kadar air dalam powder 

terlalu sedikit ketika memasuki proses percetakan (Press) kramik akan pecah. 

Perusahaan PT Arwana Ctiramulia Tbk bagian produksi spray driyer 

terdapat 72 karyawan yang terbagi menjadi 3 sift setiap hari sesuai dengan 

tugasnya masing masing. 1 sift bekerja selama 8 jam dengan hasil produksi 

kramik mencapai 18.000/m dengan target perusahaan 1 hari mencapai 54.000/m 

hasil produksi. Keterlambatan karyawan pada waktu jam kerja berdampak pada 

pemgisian dan pengontrolan alat pengukur kadar air (viscocity) ketika slip 

memasuki mesin powder. Pada pengontrolan (viscocity)  berfungsi untuk 

mengetahui seberapa banyak kramik yang tercetak sukses dan banyaknya kramik 

yang tercetak retur, kordinasi yang lemah antar karyawan sering terjadi 

misskomunikasi pencatatan kadar air sehingga tidak dapat mencapai waktu 

produksi yang telah di target 54.000/m kramik perhari.                   

PT Arwana Citramulia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industri keramik. Tentunya memiliki beban kerja yang sangat 

tinggi sehingga resiko kecelakaan yang dihadapi karyawan juga tinggi. Bagian 

produksi spray dryer merupakan bagian operasional dari PT Arwana Citramulia 
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Tbk, sehingga membutuhkan Ketersediaan alat pengaman untuk bekerja (safety) 

dan Tingkat keamanan Penyimpanan barang-barang yang berbahaya harus terjaga 

dengan baik. Kesehatan keselamata kerja (K3) perlu di perhatikan oleh setiap 

karyawan yang terlibat dalam proses produksi harus menggunakan alat pelindung 

diri atau (APD) yang berupa helm,sarung tangan, masker dan sepatu booth. 

Beberapa karyawan belum bisa melaksanakan standart kesehatan keselamatan 

kerja (K3) sehingga mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan 

berdampak pada diri, keluarga dan kinerja yang dihasilkan. 

PT. Citramulia Arwana Tbk merupakan perusahaan yang terus 

meningkatkan kinerja karyawanya agar kinerja yang dihasilkan kepada konsumen 

maksimal untuk menunjang kualitas produk yang menarik dan menguntungkan. 

Sehingga kinerja perlu mendapat perhatian untuk mengahadapi persaingan, serta 

banyak kondisi fisik dan psikis yang dapat menganggu ketika bekerja diantaranya 

tiba-tiba sakit kepala, merasa letih, merasa gelisah, kurang semangat dalam 

bekerja, sering panik ketika bekerja dan kurang merasa kurang percaya diri dalam 

melaksanakan tuntutan tugas yang harus di selesaikan dengan tepat waktu, hal 

tersebut terdapat pada gambar 1.1 grafik 4 bulan terakhir menunjukan data absensi 

karyawan PT arwana citramulia Tbk pada tahun 2017.  
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Gambar 1.1  

Absensi karyawan PT arwana citramulia Tbk pada tahun 2017. 

 

 
Sumber : PT Arwana Citramulia Tbk 

 

 

Berdasarkan gambar grafik 1,1 pada bulan Mei menunjukkan jumlah 

karyawan yang izin kerja mencapai 25%, karyawan mengalami sakit mencapai 

26% dan karyawan yang mengambil cuti sebesar 20%. Bulan Juni jumlah 

karyawan yang izin kerja mencapai 20%, karyawan mengalami sakit mencapai 

30% dan karyawan yang mengambil cuti sebesar 28%. Bulan Juli jumlah 

karyawan yang izin kerja mencapai 30%, karyawan mengalami sakit mencapai 

35% dan karyawan yang mengambil cuti sebesar 32%. Bulan Agustus jumlah 

karyawan yang izin kerja mencapai 25%, karyawan mengalami sakit mencapai 

45% dan karyawan yang mengambil cuti sebesar 40%. Grafik ini menunjukan 

semakin bertambahnya jumlah karyawan yang sering mengalami sakit ketika 

bekerja dengan batas maksimal perusahaan adalah 50% sesuai dengan kebijakan 

yang di tetapkan perusahaan. 
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Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis menarik kesimpulan dan 

mengangkat judul penelitian “Pengaruh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

(K3) Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Arwana Citramulia 

Tbk”. 

B. Rumusan Masalah 

       Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesehatan keselamatan kerja (K3) pada perusahaan PT Arwana 

Citramulia Tbk Gresik ? 

2. Bagaimana Stres Kerja pada perusahaan PT Arwana Citramulia Tbk Gresik ? 

3. Bagaimana Kinerja pada perusahaan PT Arwana Citramulia Tbk Gresik ? 

4. Apakah Kesehatan keselamatan kerja (K3) dan Stress Kerja berpengaruh      

signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Arwana Citramulia 

Tbk Gresik ? 

5. Variable manakah yang paling berpengaruh Signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Arwana Citramulia Tbk Gresik ? 

C. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari melebarnya 

pembahasan, maka penelitian ini akan membatasi masalah pada: 

1. Karyawan yang di teliti adalah karyawan pada bagian produksi mesin  (spray 

driyer) yang sudah bekerja diatas 2 tahun. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di  atas,  maka  yang  menjadi tujuan  

penelitian  ini  adalah  sebagai berikut : 

1. Untuk  mendeskripsikan kesehatan keselamatan kerja (K3) PT Arwana 

Citramulia Tbk Gresik. 

2. Untuk mendeskripsikan Stress kerja PT Arwana Citramulia Tbk Gresik. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan PT Arwana Citramulia Tbk Gresik. 

4. Untuk menguji apakah kesehatan keselamatan kerja (K3) dan Stress kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Arwana Citramulia Tbk  

Gresik.  

5. Untuk menguji variable yang paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karywan PT Arwana Citramulia Tbk Gresik.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan PT Arwana Citramulia Tbk Gresik. 

Mengetahui kemampuan kinerja karyawannya agar lebih efektif dan 

efisien. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak perusahaan 

untuk dijadikan suatu acuan atau  bahan  pemikiran  dalam  merancang 

Strategi dalam motivasi. 

2. Bagi penelitian lain  

Untuk penelitian lain diharapkan berguna sebagai  bahan  masukan  

dan  penelitian  berikutnya dan  dapat  menambah  wawasan  yang  dapat 

menambah  pengetahuan  tentang  Kesehetan keselamatan kerja (K3), Stres 

kerja dan kinerja karyawan. 


