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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini telah sampai pada era globalisasi dimana 

faktor perkembangan ekonomi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

perdagangan internasionalnya. Ekspor dan impor adalah kegiatan yang tak 

dapat dihindarkan oleh setiap negara, karena suatu negara tidak mungkin bisa 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Bangsa Indonesia sendiri telah melakukan 

perdagangan dengan negara lain sejak zaman dahulu kala. Peninggalan sejarah 

membuktikan bahwa Indonesia sudah melakukan perdagangan dengan negara 

lain seperti Cina, India dan bangsa Eropa1. 

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang memiliki ribuan 

pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merouke dengan beberapa pulau 

terpencil yang bahkan hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Hal ini 

menjadikan peran transportasi laut sangat dibutuhkan. Banyaknya pulau yang 

tersebar di Indonesia menjadikan transportasi laut sebagai komoditas yang 

mendominasi aktivitas pendistribusian barang dan jasa masyarakat Indonesia. 

Pentingnya transportasi laut dalam menghubungkan banyak pulau bahkan 

negara dan sebagai sarana pendukung kegiatan masyarakat, menjadikan 

pelabuhan sebagai suatu tempat yang harus diperhatikan sarana dan prasarana 

                                                           
1 Sugiharini. Kontribusi Perdagangan Internasional Bagi Pembangunan Bangsa. Diakses pada 

tanggal 12 Juni 2018 pukul 21:10 dari http://www.researchgate.net. 

http://www.researchgate.net/
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secara khusus agar segala aktivitas yang ada di pelabuhan menjadi efektif dan 

efisien. Di Indonesia sendiri terdapat 70 Pelabuhan yang aktif beroperasi.  

Peran pelabuhan yang menampung banyak kepentingan dari masyarakat 

dan juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, menjadikan pelabuhan sebagai 

tempat yang kompleks dengan aktivitas berisiko seperti bongkar muat barang 

dan kargo, pergudangan, tempat bersandar kapal, dan tempat turun penumpang. 

Belum lagi operasional di pelabuhan sangat bergantung pada kondisi alam 

yang pastinya tidak dapat dikendalikan oleh manusia seperti angin kencang, air 

pasang bahkan badai selain menyebabkan kapal tidak dapat bersandar ke 

pelabuhan juga membahayakan kondisi pekerja yang sedang berada di 

pelabuhan. Menurut catatan Internasional Labour Organization (ILO) 

pelabuhan menempati posisi keempat sebagai tempat dengan risiko kecelakaan 

dan kesehatan kerja paling tinggi setelah industri konstruksi, pertambangan, 

dan kimia2 . 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan 

Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang jasa layanan operator terminal pelabuhan. Sebagai operator 

terminal pelabuhan, Pelindo III mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor 

cabang yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 

Pelindo III Cabang Tanjung Perak merupakan pelabuhan regional yang 

menghubungkan Surabaya sebagai pusat dagang Indonesia Timur dengan 

                                                           
2 ILO. Diakses diakses pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 22.12 dari www.oit.org 
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pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Bahkan kini Pelindo III telah menjadi 

salah satu dari segelintir perusahaan BUMN yang memasuki pasar global, 

dengan pertumbuhan asset yang meningkat tiap tahunnya3. Hal ini 

memperlihatkan bahwa Pelindo III merupakan perusahaan yang memiliki daya 

saing tinggi.  

Untuk menjadi perusahaan berkelas Internasional, Pelindo III harus siap 

bersaing melawan kompetitor yang ada. Kualitas SDM yang dimiliki oleh 

Pelindo III harus lebih ditingkatkan agar siap menghadapi pasar global. SDM 

merupakan aspek yang paling krusial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

sebab SDM adalah faktor pengendali perusahaan yang memiliki akal, bakat, 

tenaga, keinginan, pengetahuan, perasaan, dan kreatifitas yang dibutuhkan 

suatu perusahaan untuk mencapai visi dan misinya4. Salah satu aspek yang 

harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yang baik adalah 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Bagi perusahaan besar 

seperti Pelindo III, pemerhatian program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

menjadi hal penting sebab program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 

baik adalah persyaratan untuk menjadi perusahaan berskala Internasional. 

Meski telah mengantongi piagam penghargaan untuk sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh Mentri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia pada tahun 2015, kecelakaan dan penyakit akibat kerja di 

Pelindo III Tanjung Perak masih tidak dapat dihindari, terutama kecelakaan 

                                                           
3 Profil Pelindo III. Diakses pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 22.00 dari www.pelindo.co.id 
4 Marihot Manulang. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE, 2001) 3. 
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yang terjadi pada karyawan yang secara langsung terjun di lapangan seperti 

karyawan operasional. Berikut pada tabel 1.1 dilampirkan jenis kecelakaan dan 

penyakit yang biasa dialami oleh karyawan operasional: 

Tabel 1.1 Jenis Kecelakaan dan Penyakit Yang Dialami Karyawan Operasional 

 

 

Sumber: data diolah 2018 

Terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan 

seorang karyawan tentunya dapat menyebabkan kerugian pada individu 

tersebut bahkan pada perusahaan. Hal ini dapat mematikan produktivitas dan 

kinerja seorang karyawan yang dapat membuat kerugian finansial perusahaan, 

bahkan mencoreng citra perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja seorang 

karyawan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang 

No  Jenis Pekerjaan Jenis Kecelakaan dan 

Penyakit 

Jumlah  

1 Bongkar muat barang dari 

kapal ke pelabuhan 

Terbentur barang yang 

membuat memar, luka atau 

patah tulang, terpeleset ke 

lubang palka 

4 

2 Bongkar muat kargo  Tertimpa kargo 1 

3 Menyusun barang kedalam 

truk 

Luka memar ,bengkak 9 

4 Menyusun barang diketinggian Terjatuh (kematian) 1 

5 Menutup terpal truk 

pengangkut barang 

Terpapar sinar matahari 

ekstrim, kelelahan, 

dehidrasi 

10 

6 Bongkar muat barang yang 

mudah terbakar 

Kebakaran 5 

7 Membuka terpal penutup kapal Jatuh (tenggelam) 1 

8 Mengaitkan jala-jala pada ring 

crane 

Jarak antara kepala pekerja 

dan besi ring crane terlalu 

dekat (tertabrak dan 

menyebabkan kepala bocor) 

1 

9 Menaiki tangga container 

crane atau lift 

Terpeleset, terjepit lift 3 
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keselamatan kerja untuk melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja, 

baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, 

yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang–

undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa 

perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaaan fisik dan mental 

para pekerjanya. Demikian pula pekerja berkewajiban untuk menggunakan 

APD (Alat Perlindungan Diri) sesuai aturan yang berlaku serta mematuhi 

demua persyaratan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan 

oleh perusahaan5. Banyak kasus kecelakaan kerja yang terjadi justru karena 

kelalaian dari SDM yang tidak mematuhi dan melaksanakan Undang-undang 

dan ketentuan ketenagakerjaan.  

Alasan pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

perusahaan mencakup tiga aspek: 1. moralitas, sebagai mahluk Tuhan yang 

diberikan akal dan perasaaan manusia memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai 

agama. 2. Hukum karena undang-undang mengenai ketenagakerjaan 

merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko kerja. 3.  

Ekonomi, alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena 

pengeluaran biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja 

yang menimpa pekerja6. 

                                                           
5 Wilson Bangun. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Erlangga, 2012) 379. 
6 Ibid, hlm 379.  
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Kecelakaan dan penyakit yang dialami pekerja akibat melakukan 

pekerjaannya dapat berdampak pada menurunnya produktivitas dan kinerja 

yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Disamping biaya pengobatan 

yang merupakan tanggung jawab perusahaan, terdapat kerugian lain seperti 

hilangnya hari kerja karyawan, dan waktu kerja karyawan lain yang datang 

menjenguk karyawan yang mengalami cidera. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan 

preliminary observation mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja 

yang diterapkan oleh Pelindo III dan pengaruhnya pada kinerja karyawan. Dari 

25 karyawan operasional Pelindo III, 9 orang menyatakan bahwasannya 

program keselamatan dan kesehatan kerja Pelindo III sudah cukup bagus 

meskipun belum dapat dikatakan sempurna karena masih sering terjadi 

kecelakaan pada rekan kerja mereka. Menurut 16 orang lainnya program 

keselamatan dan kesehatan kerja di Pelindo III sudah baik karena petugas 

keselamatan dan kesehatan kerja Pelindo III setiap harinya melakukan inspeksi 

keselamatan di terminal-terminal pelabuhan berupa pengecekan kelengkapan 

APD pekerja yang sedang ada di lapangan, pemeriksaan kotak P3K,  dan 

kelayakan fasilitas-fasilitas yang ada disetiap terminal. Selain itu 

disediakannya Container Office yang memiliki pendingin ruangan disetiap 

terminal, memudahkan mereka apabila sedang membutuhkan istirahat7. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Grisma Ilfani tahun 2013 

yang juga meneliti mengenai Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan 

                                                           
7 Wawancara dengan karyawan operasional tanggal 9 Juli 2018. 
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Kerja terhadap Kinerja (Studi kasus pada PT. Apac Inti Corpora Bawean Jawa 

Tengah Unit Spinning 2) menyatakan bahwasannya variabel keselamatan dan 

kesehatan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardy Rakhmad, Bambang Swasto dan 

Hamidah Nayati pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Occupational Health 

and Safety (OHS) Terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan, OHS memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja karyawan namun tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan fenomena yang ada, juga hasil penelitian yang beragam, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian tersebut dengan 

judul “Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan” (Studi Pada Karyawan Tetap Operasional Terminal 

Jamrud Pelindo III Tanjung Perak Surabaya). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah variabel keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan tetap operasional terminal Jamrud? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup masalah yang dihadapi maka peneliti 

memberi batasan masalah. Penelitian ini berfokus hanya pada karyawan tetap 

operasional Terminal Jamrud. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan tetap operasional Pelindo III. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi Perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan dan mempertahankan mutu 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan tersebut, sehingga 

perusahaan dapat memperbaiki kekurangan yang ada. 

 

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Penelitan ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan ilmu 

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terutama untuk peneliti yang akan 

melakukan penelitian yang sama mengenai pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka dibuat 

sistematika penelitian yang memuat 5 (lima) bab, yaitu : 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Teori 

Bab ini berisi teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, jurnal, 

dan beberapa sumber ilmiah lainnya yang berupa pengertian dan 

definisi, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka penelitian. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan teknik penentuan sampel, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan. 

5. BAB V Kesimpulan 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian beserta 

saran. 

 


