
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat berperan 

penting bagi organisasi. Di era globalisasi pada saat ini, selain dari sumber daya alam 

dan modal, Manusia lah yang menjadi ujung tombak atau aspek yang menggerakan 

semua faktor produksi di dalam perusahaan Karena dari semua faktor produksi, 

manusia lah yang berperan paling penting sebagai otak penggerak di suatu organisasi. 

Oleh Karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik harus dilakukan oleh 

organisasi apabila ingin memiliki organisasi yang berjalan baik dan produkif. Selain 

itu, kinerja dari sumber daya manusia yang menentukan bagaimana keberhasilan 

operasional suatu organisasi. 

  Setiap perusahaan menginginkan karyawanya bekerja dengan maksimal 

agar dapat tercipta kinerja yang optimal. Karyawan yang mempunyai kinerja yang 

optimal adalah karyawan yang mampu memberikan kontribusi yang lebih kepada 

perusahaan dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang yang diberikan 

sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan. Simamora (2004) mengatakan bahwa 

sumber daya manusia yang efektif sebagai salah satu sumber daya 

organisasi/perusahaan yang penting bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 
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 Untuk mendapatkan hasil yang optimal, perusahaan harus didukung dengan 

sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang tinggi. Mangkunegara (2001) 

mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan padanya. Kinerja karyawan diharapkan dapat memberikan hasil yang 

maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.  

 Pengukuran kinerja menurut Mangkunegara (2001) meliputi kuantitas, 

kualitas dan ketepatan waktu. Kuantitas yaitu jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan sesuai target, kualitas yaitu mutu yang dihasilkan oleh karyawan, 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan  

 Masalah yang tidak kalah penting adalah Kesehatan karyawan karena 

berpengaruh terhadap kondisi sehat tidaknya karyawan dalam melaksanakan tugasnya, 

jika Kesehatan karyawan dalam kondisi prima, maka dapat mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja. Ukuran-ukuran kinerja bagi seorang manajer pabrik dapat dilihat dari 

beberapa item, salah satunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau 

seberapa besar kecelakaan yang dilakukan oleh para karyawan menurut Dharma 

(2002:164). Oleh karena itu pihak perusahaan harus lebih memperhatikan kondisi 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal Kesehatan dan 

keselamatan karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

 Kinerja merpakan tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan dalam 

periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibanding dengan berbagai kemungkinan 

seperti standart hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 
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dahulu dan telah disepakati bersama. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja 

seluruh karyawannya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain karena dapat 

menghasilkan suatu barang atau jasa dengan cara yang lebih efisiensi. Hal ini dapat 

tercapai apabila perusahaan selalu memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) karena hal ini akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 Menurut Okky (2011) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu 

program yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pengusaha 

maupun pekerja sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan 

penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat 

kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko 

kecelakan dan penyakit.  

 Penelitian terdahulu oleh Syafarudin, omar dan wadud (2016) menunjukkan 

bahwa kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan Mersya dan 

Hamidah (2014) menunjukkan bahwa keselamatan kerja merupakan variabel yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja dibandingkan dengan Kesehatan kerja. Begitu 

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menyimpulkan bahwa 

kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan baik 

secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan dengan variabel 

keselamatan kerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja daripada Kesehatan kerja. 
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 PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan, salah satu unit bisnis dari PT 

Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan minyak 

bumi dan gas alam. Produk utama yang diolah oleh PT Pertamina refinery Unit V 

Balikpapan adalah Premium, kerosine, solar, dan avtur. Selain itu, refinery Unit V 

Balikpapan juga memasok sekitar 26% pasokan bbm di Indonesia, dengan wilayah 

distribusi Indonesia bagian tengah, dan timur.  

 Pada proses pengolahan yang keseluruhannya dilakukan di kilang dan sebagian 

besar mengunakan alat – alat berat dan mesin secara otomatis, memiliki tingkat kebisingan 

yang tinggi, dan berhadapan langsung dengan gas dan cairan berbahaya yang dapat 

berpotensi menimbulkan bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan 

pekerjanya, diantaranya meliputi tidak memakai alat pelindung diri,  penggunaan alat – 

alat yang tidak benar, tingkat resiko kebakaran yang tinggi dan lingkungan kerja yang tidak 

mendukung seperti bising, paparan debu, dan kontak langsung dengan gas berbahaya. 

Pengabaian terhadap aspek Kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses produksi akan 

dapat menurunkan kinerja dan bahkan mengakibatkan kerugian yang dampaknya bagi ke 

dua belah pihak baik phak perusahaan maupun pekerjanya.  

 Beberapa tahun belakangan ini, berdasarkan informasi yang didapatkan di kilang 

Refinery Unit V Balikpapan dalam mengolah 4 produk bbm utama, tidak mampu 

memenuhi target tahunan produksi yang di rencanakan. Setiap tahunnya, perusahaan 

mengkalkulasikan berapa kebutuhan pasok bbm yang diperlukan oleh masyarakat 

Indonesia yang kemudian di produksi oleh kilang Balikpapan. Untuk mencapai tingkat 

perusahaan kelas dunia, minimalnya pertamina harus mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia dengan maksimal dan mampu mencegah terjadinya kelangkaan atau 

tersumbatnya distribusi BBM. Setiap tahunya, Pertamina harus mampu memenuhi target 
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produksi dengan minimal keberhasilan tingkat realisasi 98% tiap tahunya. Apabila realisasi 

terjadi dibawah 98%, maka kemungkinan besar akan terjadi gangguan pendistribusian bbm 

ke wilayah Indonesia khususnya timur dan tengah. Maksimalnya, kapasitas minyak yang 

mampu diolah adalah di kisaran 260.000 barel perhari. Namun kenyataanya, hanya sekitar 

225.000 barel perhari yang di olah setiap hari. Berdasarkan survey yang dilakukan pada 

PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan, ada masalah terkait kinerja karyawan yaitu 

kuantitas kerja karyawan yang belum maksimal sehingga belum tercapainya pengolahan 

secara maksimal setiap hari.  

Tabel 1. 1 Jumlah Target dan Realisasi Produksi BBM Utama PT. Pertamina Refinery 

Unit V Balikpapan tahun 2014 – 2017 

Tahun Target 

(dalam BBL) 

Realisasi 

(dalam BBL) 

% tingkat 

keberhasilan 

% tidak 

terealisasi 

2014 67,713,039 65,553,365 97 3 

2015 97,417,984 92,611,512 95.07 4.03 

2016 66,602,566 64,823,868 97 3 

2017 65,553,365 63,300,145 

 

97 3 

 

 Permasalahan yang sering timbul dari pengunaan mesin dan alat – alat berat 

tersebut selain dari rawan terjadinya kecelakaan kerja dalam pengoperasiannya, juga 

gangguan kesehatan yang dialami pekerja PT.Pertamina Refinery Unit V Balikpapan. 

Adapun data mengenai kecelakaan dan kesehatan kerja dari tahun 2014 – 2017 sebagai 

berikut: 

Tabel 1. 2 Jumlah Karyawan yang mengalami kecelakaan PT. Pertamina RU V 

Balikpapan 2014 - 2017 

Tahun  Penyebab Kecelakaan  Jumlah kasus kecelakaan 

kerja  

2014 Terkena paparan air panas 

Terkena besi panas  

2 

2 
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Kecelakaan lalu lintas 1 

2015 Kulit tangan terpapar besi panas  

Terkena percikan air kondensat 

Iritasi mata terkena debu furnace 

Tangan terjepit  

Muka terpapar uap steam  

3 

1 

2 

3 

1 

2016 & 

2017 

Luka terkena tutup panel akibat gagal 

startup  

Luka gores di mata kiri  

Kelelahan  

6 

 

4 

6 

Jumlah   31 

Lampiran 1:  data kecelakaan kerja halaman 78-80 

 Pada tabel 1.2  Berdasarkan data insiden kecelakaan diatas, dapat dilihat rata – 

rata jumlah karyawan yang terlibat kecelakaan tiap tahunnya tidak menentu. 

Kecelakaan kerja yang terjadi selama tahun 2014–2017 sebanyak 31 kasus kecelakaan. 

Namun dalam kecelakaan yang terjadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. 

Kecelakaan ini lebih banyak dialami karyawan yang bekerja langsung di dalam pabrik 

yang langsung berhadapan dengan alat – alat berat, mesin produksi, gas – gas 

berbahaya dan cairan kimia. Sebagian besar terjadi karena kesalahan dalam pemakaian 

peralatan kerja. Hal ini menjadi penghambat bagi karyawan dalam mencapai kinerja 

yang maksimal. Bagi Pertamina sendiri sebagai perusahaan yang  menuju kelas dunia 

dengan target sasaran dalam bidang safety yaitu tercapainya zero accident disetiap 

lingkungan pertamina, akan menjadi penghambat perusahaan dalam mencapai visi 

menjadi perusahaan berkelas dunia. 

 . Sedangkan untuk aspek kesehatan kerja khususnya kebersihan lingkungan 

kerja, masih sering terjadi tumpahan cairan seperti oli, minyak mentah, dan bahan 

kimia lainya yang dapat mengganggu kesehatan para pekerja apabila tidak ditangani 

dengan cepat.  
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 PT. Pertamina RU V Balikpapan dalam proses pengolahan minyak dan bahan 

bakar mesin keseluruhannya menggunakan mesin boiler dan alat – alat berat lainya. 

Penggunaan mesin dan alat berat tentunya harus disertai dengan perawatan dan 

perbaikan terhadap mesin - mesin tersebut. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi 

kerusakan pada mesin yang bisa merugikan perusahaan sendiri ataupun lebih jauhnya 

menyebabkan kecelakaan terhadap karyawanya dan akan berdampak kepada 

berkurangnya kinerja karyawan, cedera ringan maupun berat, dan gangguan produksi 

akibat dari hilangnya jam kerja. 

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja apabila telah terpenuhi maka akan 

menyebabkan karyawan bekerja dengan segenap kemampuannya, sehingga kinerja 

meningkat. maka penulis melakukan penelitian yang membahas tentang kinerja 

karyawan dan mengambil judul “PENGARUH KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi Kinerja, Kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan di 

PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 

2. Apakah Kesehatan dan keselamatan kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Pada PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 

3. Apakah kesehatan dan keselamatan kerja secara simultan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan Pada PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 

4. variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan Pada PT 

Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 
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C. Batasan Masasslah  

  Untuk memfokuskan permasalahan dalam ruang lingkup pembahasan, maka 

diperlukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu teori kinerja 

karyawan oleh Mangkunegara (2002) dengan aspek – aspek kualitas kerja, kuantitas 

kerja, dan ketepatan waktu., Kesehatan kerja oleh Manullang (2000) dengan aspek 

lingkungan secara medis, sarana Kesehatan pekerja, dan pemeliharaan Kesehatan tenaga 

kerja, dan Keselamatan Kerja oleh Suma’mur (2001) dengan aspek pemberian pelatihan 

keamanan, pencahayaan, adanya alat pengaman, dan peraturan di tempat kerja. 

Sedangkan Objek penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian Operation and 

Manufacturing PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan, karena karyawan  pada 

bagian ini lebih banyak berhadapan langsung dengan alat berat dan gas berbahaya di 

dalam kilang yang mempunyai tingkat resiko kecelakaan dan gangguan penyakit yang 

lebih tinggi dibanding karyawan bagian lainnya.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja, Kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan 

Pada PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kesehatan dan keselamatan kerja secara parsial 

terhadap kinerja karyawan PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan  

3. Untuk menganalisis pengaruh Kesehatan dan Keselamatan kerja secara 

simultan terhadap kinerja karyawan PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 

4. Untuk menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 
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karyawan Pada PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan : Sebagai bahan masukan pada perusahaan dalam menerapkan 

dan melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya. 

2. Bagi Akademik : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam 

masalah penelitian yang sama tetapi dari dimensi yang berbeda. 

 


