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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja karyawan yang merupakan hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas dari seorang karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, 

dapat berwujud, dilihat, dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil 

olah pikiran dan tenaga tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-ide pemecahan 

suatu persoalan, inovasi baru suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan 

penemuan atas prosedur kerja yang lebih efisien. 

Mangkunegara (2006) menyatakan kinerja karyawan (prestasi kerja) 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah 

prestasi kerja atau hasil kerja (out put) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, penting sekali 

untuk diperhatikan karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia (karyawan). Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah keselamatan dan kesehatan kerja.  Handoko (2011) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja fisik yang menjadi perhatian utama dari keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat berpengaruh terhadap hasil kerja manusia tersebut. 

Sastrohadiwiryo (2005) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
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mempengaruhi kinerja salah satunya adalah  dukungan yang diterima, yang 

dimaksud disini adalah fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan 

pekerjaan diperlukan dalam pencapaian kinerja secara tidak langsung fasilitas-

fasilitas yang terpenuhi tersebut dapat membantu kinerja karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya tersebut. 

Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan merupakan tanggung jawab 

perusahaan, dimana hal tersebut dapat membawa dampak atau pengaruh secara 

langsung kepada para karyawan dalam bekerja. Pemberian fasilitas-fasilitas 

pendukung dan peraturan-peraturan sangat diperlukan dalam mewujudkan usaha-

usaha meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun 

pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipasi apabila terjadi kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. Tujuan dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. 

Perusahaan diharapkan dapat menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, 

terutama pada perusahaan yang mengandung bahaya tinggi agar karyawan merasa 

aman di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hal 

yang diinginkan oleh karyawan. Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi 

(2015) yang menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

salah satu tanggung jawab perusahaan kepada karyawan, karena kelancaran 
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pekerjaan tergantung pada bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan 

kerja tentu dipengaruhi oleh karyawan yang mampu mentaati peraturan aturan dan 

itu akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja. 

PT. Sumber Multi Rejeki sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang kontraktor khususnya pertambangan dan beralamat di Jl. Kalianak Barat 

No. 61 Desa.Tambakdono, Kec. Benowo, Surabaya - JawaTimur. PTSumber 

Multi Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan 

minyak dan gas bumi. Untuk melayani kebutuhan konsumen, PT. Sumber Multi 

Rejeki menyediakan berbagai mesin pengeboran, pertambangan, welding dan 

peralatan transportasi yang siap untuk membantu proyek. PT Sumber Multi Rejeki 

mengutamakan jaminan mutu dan kualitas layanan yang ditawarkan dengan 

memperbaharui inventori setiap tahunnya. Layanan yang ditawarkan adalah: 

Pengeboran minyak dan gas, layanan pertambangan, overburden removal, logging 

(penebangan), alat berat, pemerataan lahan, konstruksi jalan, persewaan alat berat, 

transportasi kelapa sawit, welding, dan lain lain. 

Jasa yang ditawarkan karyawan (pekerja) tentu mempunyai risiko 

kecelakaan tinggi. Tetapi PT Sumber Multi Rejeki belum menerapkan 

keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal untuk melindungi keselamatan 

dan keamanan para karyawannya. Walaupun begitu, karyawan tetap bekerja dan 

memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan. Kinerja adalah kemampuan 

menghasilkan barang dari suatu pekerjaan yang lebih banyak dari ukuran biasa 

yang telah umum. Tetapi berdasarkan wawancara dengan salah seorang pekerja di 
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PT Sumber Multi Rejeki jumlah produksi disana  cenderung tetap setiap 

waktunya. 

Tabel 1.1. Jumlah Produksi Tahun 2018 

Bulan 

Target 

(unit) 

Realisasi 

(unit) 

Pencapaian 

Selisih Keterangan 

Januari 25 22 3 Tidak Tercapai 

Februari 23 18 5 Tidak Tercapai 

Maret 21 21 0 Tercapai 

April 23 22 1 Tidak Tercapai 

Mei 23 20 3 Tidak Tercapai 

Juni 25 21 4 TidakTercapai 

Juli 23 18 5 TidakTercapai 

Agustus 21 17 4 TidakTercapai 

September 20 19 1 TidakTercapai 

Oktober 22 22 0 Tercapai 

November 24 22 2 TidakTercapai 

Desember 22 21 1 TidakTercapai 

 

Tabel 1.1 menunjukkan capaian jumlah produksi pada Tahun 2018, target 

produksi yang tercapai hanya pada bulan Maret dan Oktober tahun 2018, 

sedangkan pada bulan lain umumnya produksi tidak tercapai sesuai dengan yang 

ditargetkan perusahaan. Rendahnya pencapaian target produksi ini salah satunya 

dapat disebabkan karena adanya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi saat 
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proses produksi. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terbatas yang dilakukan pada 

tempat penelitian tentang keselamatan kerja, diketahui bahwa PT Sumber Multi 

Rejeki telah menetapkan program keselamatan kerja bagi karyawan, seperti 

pemberian alat-alat keselamatan kerja bagi karyawan antara lain safety shoes, 

helm, rompi, masker, full body hardnes. Akan tetapi masih ada saja kecelakaan 

kerja yang terjadi di tempat kerja, yang menyebabkan gangguan pelaksanaan 

proses produksi akibat hilangnya jam kerja, dan menurunnya kinerja karyawan. 

Permasalahan yang sering ditemui oleh Bagian K3 PT. Sumber Multi Rejeki 

yaitu ketika safety introduction patroli ke lokasi industri selalu menemukan 

pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang terjadi seperti alat pelindung diri jarang 

digunakan seperti helm, sarung tangan maupun  masker. Kurang tertibnya dan 

disiplin karyawan tersebut menyebabkan beberapa kecelakaan kerja walupun 

dalam kategori minor seperti terjepit material dan peralatan kerja. Berikut data 

kecelakaan kerja yang terjadi selama bulan Februari 2019  

Tabel  1.2 Jumlah Kecelakaan Kerja 

PT. Sumber Multi Rejeki 

Periode Februari 2019 

      

No Jenis Kecelakaan 
Jumlah 

Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

1 Ringan 13 12 8 9 

2 Medium 10 7 6 0 

3 Berat 0 4 4 2 

4 Sangat Berat 0 0 0 0 
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Berdasarkan data tersebut kecelakaan kerja yang paling sering terjadi adalah 

kecelakaan kerja ringan yaitu pada minggu pertama sebanyak 13 kali kejadian 

Kecelakaan Ringan yang tidak menimbulkan cedera atau cedera sangat ringan dan 

hanya perlu kotak PPPK. Kecelakaan kerja medium sebanyak 10 kali pada 

minggu pertama yang menimbulkan cedera dan kehilangan 1 hari kerja. 

Kecelakaan kerja berat pada minggu ke dua dan tiga masing-masing terjadi 4 kali 

kecelakaan yang menyebabkan kehilangan beberapa hari kerja. 

Kecelakaan yang terjadi bermacam-macam, mulai dari ringan sampai berat. 

Kecelakaan yang mengakibatkan keterhambatan kinerja antara lain, terkena 

cipratan api las,terkena jarum mesin, sakit pada saluran pernafasan, hingga jari 

terpotong alat.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk menganalisis apakah keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Sehingga penelitian yang akan dibahas berjudul 

“Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diperlukan untuk mengetahui tujuan penelitian yang akan 

mempermudah guna melakukan penelitian. Dari latar belakang diatas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keselamatan, kesehatan kerjadan kinerja karyawan di PT. Sumber 

Multi Rejeki? 
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2. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial  berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di PT. Sumber Multi Rejeki? 

3. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT. Sumber Multi Rejeki? 

C. Batasan Masalah  

Obyek pada penelitian ini dibatasi pada karyawan yang sudah bekerja 

minimal 1 tahun. Batasan masalah ini bertujuan agar penelitian lebih jelas dan 

terarah. Pada variabel keselamatan kerja peneliti meneliti hal yang terdiri dari 

pemberian pelatihan keamanan, adanya alat pengamanan dan peraturan di tempat 

kerja berdasarkan pendapat Suma’mur (2001).Kesehatan Kerja terdiri dari 

keadaan dan kondisi karyawan, lingkungan kerja dan perlindungan karyawan 

berdasarkan pendapat Dessler (2007). Kinerja didasarkan pada kuantitas, kualitas, 

ketepatan waktu dan kerjasama pendapat Mathis & Jackson (2006). 

D. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana keselamatan kerja, kesehatan kerja dan kinerja 

karyawan di PT Sumber Multi Rejeki. 

2. Menganalisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial  

terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Multi Rejeki. 

3. Menganalisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Multi Rejeki. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak organisasi, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi kebijakan-kebijakan yang 

diambil khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, 

serta kinerja karyawan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitianini bisa dijadikan dasar atau 

pembuktian untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja, serta kinerja karyawan.  


