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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada globalisasi saat ini, industri berkembang sangat cepat. Hal ini 

tentunya berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Bisnis yang 

berat akan persaingan ini menimbulkan berbagai cara bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu cara yang dilakukan adalah 

perusahaan perlu dikelola dengan baik agar keseimbangan antara kebutuhan 

karyawan dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan dapat 

terwujud. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar 

dapat berkembang secara produktif dan wajar (Mangkunegara, 2009:01). 

Berkaitan dengan hal tersebut, karyawan merupakan sumberdaya manusia yang 

paling penting dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa yang sangat mengendalikan tingkat kerja karyawan dalam 

perusahaan diharapkan mampu memberikan pelayanan kerja yang optimal. 

 Kinerja merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Suatu 

kinerja yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pula bagi 

perusahaan. Kinerja karyawan merupakan aspek penting bagi perusahaan, 

sebab hal tersebut menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. 

Apabila kinerja karyawan buruk maka yang akan terjadi adalah kemerosotan 

perusahaan dan tentunya sangat merugikan perusahaan.  
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Hal ini juga dapat berlaku sebaliknya, apabila kinerja karyawan tersebut rajin, 

senang dalam berinovasi dan mengerjakan pekerjaan sesuai yang di amanahkan 

perusahaan maka akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. 

Tabel 1. 1 : Pencapaian Kinerja dan Absensi  Karyawan PDAM Kota 

Malang 

Divisi Tenik Tahun 2018 

No Bagian 
Rata-Rata Rata-Rata 

NKP Kehadiran 

1 Kehilangan air/NRW 99,95%  99,49%  

2 Produksi 100,00% 95,60% 

3 Jaringan Pipa Pelanggan  99,20% 99,20%  

4 Perencanaan Teknik 99,43% 97% 

5 Perawatan 99,32% 97,95% 

Sumber : Manajer SDM  

 Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat capaian kinerja Perusahaan Daerah 

Air Minum Kota Malang dilihat dari dua aspek yaitu nilai kinerja pegawai 

(NKP) sebesar 60% dan absensi (kehadiran) sebesar 40%. Dari rata-rata NKP 

dan kehadiran karyawan PDAM Kota Malang sudah terlihat di atas 90%, 

namun disisi lain masih terjadi kondisi yang fluktuatif disetiap bagiannya. 

 Selain itu sejak awal mula didirikan sampai sekarang perbaikan kinerja 

karyawan terus dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Malang dengan bukti berbagai penghargaan dan prestasi emas telah diperoleh 

perusahaan tersebut dari beberapa aspek, diantaranya meliputi : 

1. Penataan taman dan kebersihan lingkungan antar instansi pemerintah, 

swasta, dan perguruan tinggi sebagai juara 3 pada tahun 2005 oleh Wali 

Kota Malang. 
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2. Icon terbaik citra pelayanan prima dalam kompetisi pelayanan publik antar 

kabupaten / Kota tingkat BAKORWIL III Malang Tahun 2007 oleh Kepala 

Badan Koordinasi Wilayah III Malang. 

3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga mencapai 

2.759.801 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung 

sejak 1 November 2008 sampai dengan 31 Oktober 2011 oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. 

4. Penghargaan pekerjaan umum atas pencapaian kinerja terbaik peringkat 

kedua oleh menteri pekerjaan umum Djoko Kirmanto pada tahun 2015. 

5. Top BUMD 2018 oleh Asian Business Reseach Center. 

 Berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih PDAM Kota Malang, 

tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran penting usaha dan kinerja 

karyawan perusahaan tersebut. Maka dari itu, karyawan yang berprestasi 

mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan, berupa promosi jabatan, 

insentif, dan masa punabakti (umroh gratis bagi karyawan yang hampir 

pensiun). Selain itu, hal yang menjadi masalah utama bagi manajer sumber 

daya manusia ialah kesehatan dan keselamatan kerja. 

 Tertulis pada UU RI NO.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada 

pasal dua ayat satu bahwa “yang diatur dalam UU ini ialah keselamatan kerja 

dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di 

dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum 

RI”. Dalam hal ini salah satunya adalah tempat kerja yang mempergunakan 

mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instansi yang berbahaya yang 
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dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Menurut Budiono 

(2003) keselamatan kerja merupakan ilmu dan penerapan yang terkait dengan 

mesin, alat, bahan dan proses kerja guna menjamin keselamatan tenaga kerja 

dan seluruh aset produksi agar terhindar dari kecelakaan kerja atau kerugian 

lainnya.  

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang merupakan Badan 

Usaha Milik Daerah penyedia Sarana Penyediaan Air Minum di Kota Malang 

yang terletak di Jalan Sentani Raya No.100. Sebagai salah satu perusahaan 

pelayanan publik yang dituntut selalu mengikuti perkembangan teknologi 

untuk mendukung proses bisnis dalam pelayanan kepada masyarakat dengan 

jumlah karyawan di perusahaan tersebut sebanyak 350 karyawan tetap dan 160 

karyawan outsourcing. 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang ini mempunyai 

badan tersendiri tentang K3 yaitu badan P2K3 yang berfungsi untuk menjamin 

keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya karena masih ada 

karyawan yang tidak menggunakan alat pengaman diri seperti tidak 

menggunakan masker dan sepatu boots. Meskipun pada Tahun 2008 sampai 

2011 PDAM mendapat penghargaan Program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3)  mencapai 2.759.801 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (Zero 

Accident) tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kasus kecelakaan kerja di 

tahun – tahun berikutnya. 

 Kerugian kecelakaan kerja tentu saja menimbulkan kerugian yang dapat 

berupa kematian, kecelakaan fatal, dan kecelakaan ringan yang berasosiasi 
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dengan jumlah biaya yang diberikan, baik dalam bentuk kompensasi kepada 

pekerja maupun biaya lain yang timbul karena kerusakan alat, gangguan 

produksi, dan lain-lain maka dari itu, pentingnya menjaga keselamatan dan 

kesehatan kerja. Berikut data kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2014 

sampai 2017 di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dapat dilihat di 

tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Data Kecelakaan Kerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang Tahun 2014-2017 

Tahun Jenis 

Kecelakaan 

Bagian Penyebab 

2014 1) Keracunan 

Asap 

1) Perawatan 

 

1) Perilaku karyawan yang tidak 

memperhatikan tata letak mesin 

pengisap air di letakkan didekat 

karyawan saat melakukan 

pekerjaan. 

 2) Sobeknya 

kaki 

2) Jaringan 

Pipa 

Pelanggan 

2) Kurangnya kesadaran petugas 

untuk menggunakan APD 

contohnya sobeknya kaki 

petugas yang hendak bekerja di 

bawah tanah karena tidak 

memakai sepatu boots. 

2015 1) Tertabrak 1) Perawatan 1) Kelalaian meletakkan peralatan 

diposisi yang aman contohnya 

salah meletakkan gerobak sorong 

melewati batas jalan sehingga 

pekerja tertabrak oleh 

pengendara 

 2) Terjepit Pipa 

 

2) Produksi 

 

2) Pada waktu pemasangan 

menggunakan pipa, tangan 

kanannya terjepit hingga jari 

tangan kanan mengalami retak. 

 3) Terkena 

pohon 

tumbang 

3)Perawatan 3)Kesalahan memprediksi bahaya 

contohnya menggali di tempat 

yang dekat dengan pohon besar 

sehingga saat terjadi 

pengggalian, karyawan terkena 

pohon yang tumbang 

Tabel lanjutan 1.2 
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Tahun Jenis 

Kecelakaan 

Bagian Penyebab 

2016 1) Pingsan 1) Produksi 1) Salah melepas tutup gas 

sehingga gas langsung terhirup 

dan menyebabkan karyawan 

tersebut pingsan karena tidak 

menggunakan masker. 

 

2017 1) Jatuh dalam 

mengendarai 

kendaraan 

 

1) Sistem 

Informasi 

Manajeme

n (SIM) 

 

1) Dalam perjalanan menuju kantor 

tiba-tiba ada sepeda keluar dari 

mulut gang secara mendadak 

dan tidak bisa menghindar dan 

terjatuh sehingga tulang bahu 

kanan patah. 

 2) Pingsan 2)Pengawas 

Pekerjaan 

(Wasker) 

2) Saat melakukan pekerjaan yang 

sedang di amanahkan, tiba-tiba 

pingsan karena banyaknya 

beban pekerjaan yang di emban 

dan keburu masuk kantor tetapi 

belum sarapan. 
  

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa masih terdapat kasus 

kecelakaan kerja dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017, maka dari itu perlu adanya 

badan keselamatan dan kesehatan kerja pada PDAM Kota Malang untuk 

menimbulkan efek positif bagi karyawan. Adanya kesehatan dan keselamatan 

kerja tersebut memudahkan karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan lebih 

aman dan kompetitif. 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul ”Pengaruh Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Karyawan (K3) Terhadap Kinerja Karyawan di PDAM 

Kota Malang”  
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B. Rumusan Masalah 

 Beragam kecelakaan kerja yang timbul pada karyawan karena kelalaian 

ataupun kurangnya pengamanan maka peneliti dapat menarik suatu rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1) Apakah keselamatan karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PDAM Kota Malang? 

2) Apakah kesehatan kerja karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PDAM Kota Malang? 

3) Variabel keselamatan dan kesehatan kerja karyawan manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk menganalisis pengaruh keselamatan terhadap kinerja karyawan pada 

PDAM Kota Malang 

2) Untuk menganalisis pengaruh kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PDAM Kota Malang 

3) Untuk menganalisis variabel keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

manakah yang berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja karyawan pada 

PDAM Kota Malang 
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D. Batasan Masalah 

 Mengingat banyak dan semakin kompleksnya permasalahan yang harus 

dipecahkan, maka penelitian ini memberikan batasan masalah yaitu objek 

penelitian pada karyawan bagian teknik karena pada pelaksanaanya, bagian ini 

yang sering mengalami kecelakaan kerja karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini berupa informasi yang akurat dan relevan diharapkan 

dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, seperti : 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan 

terkait sebagai sarana evaluasi untuk pengelolaan karyawan yang lebih baik 

kedepannya, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan karyawan dan 

kinerja karyawan. 

2) Penelitian lainnya 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi reverensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan MSDM (Manajemen Sumber Daya 

Manusia), khususnya tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan.  

 


