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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi 

perusahaan, hal ini dikarnakan persaingan industri yang semakin hari semakin 

ketat. Agar dapat bersaing perusahaan harus mengoptimalkan seluruh sumber 

daya yang dimiliki untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas 

tinggi. Kualitas produk dan jasa yang tinggi tidak terlepas dari peran sumber 

daya manusia yang dimiliki perusahaan.  

Salah satu dampak dari persaingan era globalisasi saat ini adalah 

mendorong kinerja yang lebih baik. Menurut Mangkunegara (2002) kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa indikator 

diantaranya ialah kuantitas pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang dalam 

waktu kerja, kualitas dalam ketaatan prosedur disiplin serta kemahiran atau 

kehandalan dalam melakukan pekerjaan yang diisyaratkan dengan supervise 

minimum serta ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan. 

Kualitas dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya ketaatan 

prosedur, salah satu ketaatan prosedur disiplin tersebut adalah dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara (2002) 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari 
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penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Menurut Bangun (2012) 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi dan 

menghilangkan resiko kecelakaan kerja yang dialami anggota organisasi 

untuk mencapai keamanan dan kenyamanan dalam bekerja untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efisien dan efektif.  

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat ditinjau dari dua aspek 

yakni aspek filosofis dan teknis. Secara filosofis K3 adalah konsep berfikir 

dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan 

setiap insan pada umumnya,, Secara Teknis K3 adalah upaya perlindungan 

yang ditujukan agar tenaga kerja di tempat kerja/ perusahaan selalu dalam 

keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan 

secara aman dan efisien (Ismariana, 2015). 

Cara lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan 

menjalankan disiplin kerja. Menurut Hasibuan (2013) kedisiplinan adalah 

dengan kesadaran dan kesediaan dari seseorang yang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Semakin baik 

tingkat disiplin karyawan pada sebuah perusahaan, maka semakin tinggi 

prestasi kerja atau kinerja yang dicapai begitu juga sebaliknya (Rivai, 2009). 

CV. Senoni merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

perbaikan alat berat yang terletak di Balikpapan Kaliantan Timur. Ruang 

lingkup pada perusahaan ini adalah yang pertama perbaikan mesin meliputi 

Batang silinder, Arm, Boom, Bucket dan Shaft, Kedua perakitan mesin 

meliputi Idler, Roller, Tank, Cabin, Recoil spring, Proveler shaft, Velg. 
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Ketiga pekerjaan yang berhubungan dengan metal meliputi Chrome, Honing, 

Line boring, Machining, Welding, Re-seal. 

Peneliti memfokuskan penelitian pada karyawan Workshop CV. 

Senoni Balikpapan yang berjumlah 34 orang, owner CV. Senoni mengatakan 

bahwa susahnya mengangkat kinerja karyawan-karyawannya, seringkali 

penyelesaian perbaikan alat berat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan 

dikarnakan ada saja karyawan yang mengalami kecelakaan dalam bekerja dan 

masih banyak sekali karyawannya yang kurang disiplin dalam bekerja.  

Tabel 1.1 

Data Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

Tahun 2017 

No Keterangan bagian 

Perbaikan 

Standar 

Penyelesaian 

Realisasi 

Penyelesaian 

Keterlambatan 

penyelesaian 

1 Machining (Batang 

silinder, Arm, Boom, 

Bucket, dan Shaft). 

180 menit 220 menit 40 menit 

2 General Pabrication  

(Idler, Roller, Tank, 

Cabin, Recoil spring, 

Proveler Shaft). 

150 menit 180 menit 30 menit 

3 General Metal Work 

(Chrome, Horing, Line 

boring, Machining, 

Welding, Re-seal). 

120 menit 155 menit 35 menit 

Sumber: CV. Senoni Balikpapan 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat data keterlambatan penyelesaian 

perbaikan alat berat pada tahun 2017. Pada setiap bagian pekerjaan memiliki 

standar waktu penyelesaian sendiri, namun disetian bagian tidak ada yang 

menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, pada bagian Machining mengalami 

keterlambatan perbaikan 40 menit, pada bagian General Pabrication 

keterlambatan 30 menit , bagian General Metal Work 35 menit. Tidak 
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tepatnya waktu penyelesaian perbaikan mengindikasikan adanya 

permasalahan pada kinerja karyawan.  

Karyawan CV. Senoni masih sering melakukan kesalahan dalam 

bekerja sehingga harus memeriksa ulang bahkan harus mengulang pekerjaan 

dan hal tersebut membuat waktu penyelesaian perbaikan menjadi lama, dalam 

melakukan pekerjaan karyawan masih melakukan kesalahan yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakan kerja dan disiplin karyawannya juga 

kurang baik.  

Terkait dengan Keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan, 

CV. Senoni sudah menerapkan peraturan dalam bekerja untuk menghindari 

adanya kecelakaan dan kondisi karyawan, perusahaan menerapkan zero 

accident dan juga meminimalkan faktor human error namun masih ada 

kecelakaan kerja yang menimpa karyawan. 

Data 3 bulan terakhir pata tahun 2017, Pada bulan oktober terjadi 4 

kecelakaan ringan, november terjadi 3 kecelakaan ringan dan desember ada 1 

kecelakaan berat dan 3 kecelakaan ringan. Hal ini memperjelas bahwa 

keterlambatan penyelesaian perbaikan alat berat salah satunya yaitu 

kecelakaan kerja, dimana saat ada karyawan yang cedera atau sakit 

mengakibatkan kinerja terhambat. Hal tersebut didukung dengen penelitian 

yang dilakukan Penelitian yang dilakukan dwiky syahputera (2015) bahwa 

K3 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Selain K3 faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan pada CV. 

Senoni adalah Disiplin kerja, Untuk tingkat kehadiran perusahaan 
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memberlakukan absensi ceklock agar karyawan disiplin, namun karyawan-

karyawannya masih sering terlambat, izin bahkan mangkir dalam 

malaksanakan tugas, tidak masuk kerja tanpa alasan, serta susah sekali untuk 

mengikuti aturan yg diberlakukan oleh CV. Senoni. Disiplin yang tergolong 

masih cukup terjadi karna kurangnya pemerhatian terhadap peraturan yang 

telah diberlakukan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Abdul Alamin (2012) bahwa disiplin berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Kedisiplinan dan K3 jika dapat ditekan maka kecil kemungkinan 

terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dimana jika hal tersebut 

terjadi dapat mengakibatkan perusashaan kehilangan tenaga kerja dan 

berakibat pada penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu. Berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh dwiky syahputera (2015) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif terhadap K3 dan disiplin terhadap kinerja 

karyawan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 

Berdasarkan uraian fenomena K3, disiplin dan kinerja CV. Senoni 

diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh K3 

dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Senoni 

Balikpapan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok 

masalah yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini:  

1. Bagaimana K3, disiplin dan kinerja karyawan pada CV. Senoni ? 

2. Apakah K3 berpengaruh terhadap kinerja kerja pada CV. Senoni ? 

3. Apakah Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja kerja pada 

CV. Senoni ? 

4. Apakah K3 dan Disiplin secara bersama berpengaruhterhadap 

kinerja ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan - batasan agar 

pembahasan terfokus pada ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian 

ini, batasan batasan tersebut meliputi: 

1. Batasan pada objek ditujukan pada karyawan yang bekerja dibagian 

Workshop CV. Senoni Balikpapan dengan jumlah 34 karyawan. 

2. Pendapat Mangkunegara (2002) kinerja adalah hasil kerja dari 

karyawan atau pegawai yang secara kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

mencapai tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 

target yang diberikan kepadanya. Dengan Indikator kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu. 
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3. Pendapat Mangkunegara (2002) Keselamatan dan Kesehatan kerja 

adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan. Dengan 

indikator Penempatan benda, Perlindungan pada pegawai, 

Penyediaan perlengkapan dan Penyediaan program sosialisasi 

pencegahan kecelakaan (Moenir, 2009). 

4. Pendapat Hasibuan (2013) kedisiplinan adalah dengan kesadaran 

dan kesediaan dari seseorang yang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan 

indikator Ketaatan terhadap aturan waktu, ketaatan terhadap 

peraturan, ketaatan terhadap aturan perilaku dalam bekerja 

(Sutrisno, 2010). 

D.  Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan peneliti, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan K3, disiplin dan kinerja karyawan pada 

CV. Senoni. 

2. Untuk mengetahui pengaruh K3 terhadap kinerja kerja karyawan 

pada CV. Senoni. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja kerja 

karyawan pada CV. Senoni. 

4. Untuk mengetahui pengaruh K3 dan Disiplin secara bersama 

terhadap kinerja karyawan pada CV. Senoni. 
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E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan peneliti, 

maka manfaat penelitian di bagi menjadi dua bagian, sebagai berikut :  

1. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan

tambahan informasi,dan bermanfaat bagi kebijakan perusahaan

atau intstansi khususnya yang berhubungan dengan keselamatan

dan kesehatan, disiplin dan kinerja kerja karyawan perusahaan.

2. Pertimbangan bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan refrensi, dasar pembuktian dan

pengembangan untuk melakukan penelitian selanjutnya, yang

berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, disiplin kerja

dan kinerja kerja karyawan perusahaan.


