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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia sebagai penggerak perubahan merupakan suatu titik 

tumpu kemajuan perusahaan yang harus selalu mendapatkan perhatian lebih dari 

perusahaan. Perhatian perusahaan tersebut harus terprogram dan terencana dengan 

baik. Bentuk dari perhatian ataupun kepedulian perusahaan terhadap para karyawan 

bisa tercermin dari adanya program jaminan sosial tenaga kerja, dimana program 

tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan secara individu maupun organisasi (Handoko, 2008). 

Upaya perusahaan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki karyawan terkait 

dengan upaya perusahaan dalam peningkatan kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan pada dasarnya merupakan kemampuan karyawan dalam 

bekerja di perusahaan, dimana kinerja tersebut dapat diketahui atau diukur dari 

kualitas produk yang dihasilkan, kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan dan 

ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Kenyataan tersebut menjadikan 

tingkat kinerja seorang karyawan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-

masing individu dalam beraktivitas di perusahaan. Pada sisi yang lain peningkatan 

kinerja merupakan hasil dari perencanaan yang tepat dari investasi, penggunaan 

teknologi, teknik yang lebih baik dan dari efisiensi yang tinggi dari perusahaan.  

Salah satu bentuk usaha dari perusahaan yang dapat dilakukan dalam rangka 

peningkatan kinerja para karyawan yaitu dengan menciptakan komunikasi yang 
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baik dan lingkungan kerja yang mampu mendukung aktivitas karyawan baik secara 

fisik maupun non fisik (Wibowo, 2010:7). 

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang bermanfaat dari 

sisi tenaga kerja, sedangkan dari sisi kelangsungan hidup perusahaan, seperti 

fasilitas dan peralatan yang digunakan, penggunaan teknologi, dan kualitas serta 

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, tercermin dalam pencapaian kinerja. 

Pada dasarnya kinerja sendiri terkait dengan kemampuan tenaga kerja untuk 

menghasilkan output berupa barang atau jasa perusahaan. Sehingga operasional 

perusahaan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh produktivitas kerja 

karyawan yang juga baik (Khakim, 2003). 

Jaminan sosial tenaga kerja, diharapkan mampu memberikan jaminan 

terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang akan terjadi kepada karyawan, dan 

merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan 

keluarganya akibat dari terjadinya resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan 

terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang 

ditanggulangi oleh program jaminan sosial tenaga kerja misalnya terjadi kecelakaan 

kerja, cacat, hari tua, pensiun dan meninggal dunia, yang dapat mengakibatkan 

berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja (Jamsostek, 2013). 

Tenaga kerja atau karyawan dalam sebuah perusahaan wajib diberikan sebuah 

penghargaan atas kontribusinya baik kemampuan fisik atau pikirannya melalui 

pemberian kompensasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya secara adil. Tidak hanya dari segi finansial, segi fisik 

menyangkut kondisi fisik pekerjaan, menyangkut jenis pekerjaan itu sendiri, jam 
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kerja, perlengkapan, keadaan ruangan dan lain-lain, dari segi sosial yang 

menyangkut interaksi sosial antar karyawan maupun dengan atasannya, dan dari 

segi psikologis berhubungan dengan minat dan bakat karyawan terhadap 

pekerjaannya juga harus diperhatikan, karena hal-hal di atas merupakan indikator 

peningkatan kepuasan kerja sehingga pekerjaan dalam memenuhi keinginan atau 

harapan (Umar, 2008:213). 

Jaminan sosial tenaga kerja tersebut sangat penting untuk memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi karyawan perusahaan, karena karyawan merasa dirinya 

dihargai dan dilindungi hak-haknya di segala macam situasi. Selain karena 

kecelakaan kerja, jaminan akan kehidupan yang layak pada hari tua, jaminan 

pensiun dan jaminan kematian juga sangat penting bagi kesejahteraan karyawan. 

Menurut UU No.3 Tahun 1992 Pasal 1 (Jamsostek, 2013), Jaminan sosial tenaga 

kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa 

uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan 

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 

Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2011, Bab II tentang 

Pemberitahuan dan Ruang Lingkup, Pasal 5 menyebutkan bahwa : 1) Berdasarkan 

Undang-undang ini dibentuk BPJS 2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : (a) BPJS Kesehatan dan (b) BPJS Ketenagakerjaan. Faktor lain yang juga 

merupakan aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk kemajuan 

perusahaan adalah lingkungan kerja. 
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Lingkungan kerja pada dasarnya yaitu merupakan suatu lingkungan dimana 

karyawan melakukan aktivitasnya atau pekerjaan sehari-hari. Namun demikian 

untuk memperjelas masalah lingkungan kerja ini maka secara umum dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu meliputi pelayanan karyawan, kondisi kerja dan 

hubungan karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan (Ahyari, 2009:128). 

Pelayanan karyawan menjadi salah satu faktor penting pembentuk lingkungan kerja 

karyawan dikarenakan dengan adanya pelayanan karyawan yang baik dari 

perusahaan maka akan menumbuhkan suatu kepuasan yang tinggi pada seorang 

karyawan. Kondisi tersebut apabila terwujud maka secara langsung kinerja 

karyawan akan meningkat. 

Faktor lain yang ikut menentukan lingkungan kerja adalah pada suatu 

perusahaan yaitu mengenai kondisi kerja. Kondisi kerja merupakan suatu kondisi 

yang terjadi pada perusahaan dimana para karyawan bekerja, dimana kondisi 

tersebut telah dipersiapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal-hal yang telah 

dipersiapkan oleh pihak manajemen tersebut yaitu meliputi penerangan (sinar) yang 

cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan suara dapat dikendalikan, dan lain-lain. 

Faktor lain lingkungan kerja yang tidak dapat diabaikan yaitu mengenai hubungan 

karyawan di dalam perusahaan. Hubungan karyawan secara langsung akan 

mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja karyawan di perusahaan. Hubungan 

karyawan yang tidak serasi akan menurunkan tingkat produktivitas kerja karyawan, 

hal tersebut dikeranakan para karyawan akan merasa terganggu atau diganggu 

dengan hal-hal sebagai akibat tidak serasinya hubungan karyawan tersebut (Ahyari, 

2009). 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui secara jelas keterkaitan 

antara kebijakan jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Kondisi ini juga terjadi pada perusahaan yang 

bergerak dalam pelayanan umun yaitu Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan 

yang merupakan instansi yang memberikan pelayanan publik, dimana perusahaan 

ini diharapkan mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. 

Upaya nyata juga dilakukan oleh para pekerja di instansi tersebut dengan selalu 

memperhatikan kebijakan jaminan sosial tenaga kerja dan menjaga kondisi 

lingkungan kerja.  

Namun demikian upaya yang dilakukan oleh instansi belum sepenuhnya 

memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja para pegawai, dimana 

selama ini fasilitas yang disediakan belum memenuhi kebutuhan pegawai sehingga 

belum mampu memaksimalkan pencapaian kinerja pegawai. Kinerja pegawai 

menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini banyak mendapatkan 

komplain dari masyarakat. Bentuk komplain tersebut lebih banyak ke lambatnya 

pelayanan yang diberikan serta kurang maksimalnya atas pelayanan yang diberikan, 

kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pencapain kinerja pegawai dalam 

melakukan penanganan bencana kebakaran yang terjadi. 

Kurang maksimalnya penangan tersebut dikarenakan umur peralatan dan 

mobil operasional yang sudah lama menjadikan menghambat proses operasional 

pagawai Selain itu kondisi lingkungan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan 

keberadaan pegawai di instansi, dimana kondisi lingkungan kerja yang kurang 

mendukung menjadikan aktivitas pegawai tidak dapat berjalan sesuai dengan 
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ketentuan. Penataan fasilitas kerja belum sesuai prosedur kerja menjadikan pegawai 

sering merasakan kesulitan ketika penanganan masalah dalam hal ini terjadinya 

kebakaran. 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan merupakan instansi pemerintah 

daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 

penaggulangan bahaya kebakaran.  Instansi ini dibawah naungan secara langsung 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Aktivitas rutin yang dilakukan 

oleh pegawai yaitu melakukan perawatan seluruh peralatan dan perlengkapan yang 

dimiliki dan melakukan pelatihan dan sosialiasi kepada masyarakat tentang 

penanganan terjadinya kebakaran. Upaya ini dilakukan untuk mendukung upaya 

untuk memaksimalkan fungsi dan peranan pemadam kebakaran. Namun demikian 

terdapat hal yang menjadikan pencapaian kinerja pegawai tidak maksimal, yaitu 

mengenai keberadaan fasilitas mobil yang dimiliki oleh Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Pamekasan yaitu terdiri dari 6 unit dan masing-masing memiliki umur 

ekonomis rata-rata lebih dari 10 tahun. Kondisi ini jelas menghambat aktivitas 

operasional pegawai di instansi. Kurang maksimalnya pencapain kinerja pegawai 

juga dikarenakan kondisi peralatan yang belum mendukung sehingga aktivitas 

penanganan ketika terjadi kebakaran tidak secara maksimal dilakukan. Kenyataan 

ini menjadi hal penting untuk dilakukan pengelolaan atas jaminan sosial tenaga 

kerja dan lingkungan kerja dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana jaminan sosial tenaga kerja, lingkungan kerja dan kinerja pegawai 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan? 

2. Apakah jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan? 

4. Diantara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja variabel apakah 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pamekasan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu khususnya pada bagian pegawai 

operasional Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang memiliki masa kerja 

di atas 1 tahun. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui jaminan sosial tenaga kerja, lingkungan kerja dan kinerja 

pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk menganalisis jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

3. Untuk menganalisis lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

4. Untuk menganalisis diantara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kinerja Pegawai Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan hasil-hasil yang didapat 

akan bermanfaat bagi pihak-pihak : 

1. Bagi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan tentang 

peranan jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan dalam upaya peningkatan 

kinerja karyawan dan dapat dijadikan referensi untuk mencapai tujuan bersama 

yang lebih baik. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan tema yang sama, yaitu terkait dengan jaminan sosial 

tenaga kerja dan lingkungan kerja serta kinerja karyawa

 


