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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT.Enggal Subur Kertas  adalah perusahaan manufaktur yang 

bergerak  di bidang industri Percetakan daur ulang kertas. PT.Enggal 

Subur Kertas terletak di Jalan Raya Kudus -Pati Km 12,5 Terban Kudus. 

Kegiatan Utama yang dilakukan PT.Enggal Subur Kertas adalah 

memproduksi kertas daur ulang yaitu kertas Medium Linear, Medium 

Fluting dan Medium konfeting. Bahan Baku kertas yang digunakan 

sebagian besar impor dari luar negeri dan  dari Lokal . 

Peletarian lingkungan serta perencanaan studi kelayakan 

lingkungan harus terencana dengan baik. Hal ini harus diperhatikan 

karena bisa memberi dampak buruk pada lingkungan sekitar Pabrik dan 

mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja.  

Limbah  kertas PT.Enggal Subur yang didapat dari proses 

produksi berupa kualitas udara dan debu yang berasal dari kegiatan 

produksi akan memberikan dampak buruk pada kesehatan masyarakat. 

Kemudian dampak dari  pengelolaan dari unit stok preparion dan air 

shower  di mesin kertas serta kegiatan MCK berdampak buruk juga bagi 

keselamatan dan kesehatan kerja. Air limbah dari proses produksi yang 

masuk ke IPAL adalah 3,68 m
3
/ hari, sehingga air limbah dari proses 

IPAL yang keluar dari sungai Madat sebesar 268 M
3
/ hari. Limbah padat 

berasal dari abu pembakaran plastik, pasir dari stok preparation serta 

sluge ipal. Jumlah limbah padat sebesar 5,72 ton/hari. Upaya 
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pengelolaan yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang timbul 

adalah mengutamakan penduduk setempat sesuia kualifikasi yang 

dibutuhkan. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal penting untuk 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan memiliki 

jangkauan berupa terciptanya masyarakat dan lingkungan kerja yang 

akan dan produktif. Untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kerja 

Program zero accidentat (Kecelakaan nihil) ditempat kerja ialah tanda 

penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan 

pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil 

melaksanakan program k3 sehingga mencapai nihil kecelakaan. 

Kompensasi, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

karyawan karena kompensasi merupakan faktor yang dapat menarik, 

memelihara maupun mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan 

organisasi. Segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas 

jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi dapat 

dikatakan sebagai kompensasi (I Komang Ardana, 2012:135). 

Komitmen Organisasi, merupakan tingkatan dimana seseorang 

mengenal sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Ini 

adalah sikap kerja yang penting karena orang memiliki komitmen 

diharapkan bisa menunjukan kesedian untuk bekerja keras demi 

mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk 

tetap bekerja di suatu perusahaan. (Obert Kreitiner, 2014 :165). 
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Produktivitas sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan 

hal yang sangat penting, karena produktivitas tenaga kerja memiliki 

peran besar dalam menentukan sukses tidaknya suatu usaha. Oleh 

karena itu produktivitas harus menjadi bagian yang tidak boleh 

dilupakan dalam menyusun strategi bisnis, yang mencakup bidang 

produksi, pemasaran, keuangan dan bidang-bidang lainya.  

Permasalahan yang terjadi di PT Enggal Subur Kertas  mengenai 

Produktivitas kerja karyawan yang pertama adalah Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja.  Pelaksanaan manajemn K3 PT. Enggal Subur Kertas  

masih belum baik. Karena sebagian karyawan tidak memakai peralatan 

alat pelindung yaitu, kacamata pengamana, sarung tangan, masker, 

pelindung kepala dan sepatu. Saat proses produksi kertas dengan tidak 

adanya tingkat kesadaran karyawan dalam memakai peralatan tersebut 

maka, dapat berpotensi pada kesehatan dan keselamatan kerja pada 

dirinya sendiri.  

Selain Keselamatan dan Kesehatan kerja, Kompensasi juga 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Kompensasi diartikan 

sebagai pemberian imbalan atas hasil kerja  yang dilakukan dengan 

melibatkan sebuah prestasi kerja yang diperoleh karyawan. Prestasi 

kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu 

penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Kompensasi 

mengandung arti tidak sekedar hanya dalam bentuk finansial saja. 

Bentuk Finansial langsung berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. 

Sementara yang tidak langsung berupa asuransi, uang pensiun, dan 
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sebagainya. Selain itu bentuk bukan finansial berupa unsur-unsur jenis 

pekerjaan dan lingkungan kerja. Keterkaitan Kompensasi dengan 

Produktivitas kerja karyawan Pabrik PT Enggal Subur Kertas sangat 

signifikan. Semakin tinggi kompensasi maka semakin tinggi tingkat 

Produktivitas kerja karyawan PT.Enggal Subur Kertas. Jika dikelola 

dengan baik, Kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai  tujuan 

dengan optinum. Sebaliknya jika tanpa kompensasi yang cukup, 

karyawan yang tidak mengekspresikan diri mereka dalam bentuk protes 

keras dan mogok kerja, tetapi juga sangat mungkin meninggalkan 

perusahaan. 

Permasalahan kompensasi di PT.Enggal Subur Kertas dalam 

menetapkan sistem waktu besarnya kompensasi di upah tidak sesuai 

yang ditetapkan berdasarkan standart waktu dari perusahaan.Standart 

waktu  ditetapkan adalah perminggu,tetapi melebihi per minggu upah 

yang diberikan perusahaan, sehingga dengan adanya kemoloran waktu 

tersebut produktivitas kerja menurun.   

Permasalahan komitmen organisasi yang terjadi di PT.Enggal subur 

kertas yaitu mengenai ketidaktepatan waktu dalam bekerja. 

Ketidaktepan waktu itu sering terjadi, hal itu dikarenakan dari pihak 

perusahaan tidak memberikan surat peringatan jika ada yang telat masuk 

kerja. Oleh karena itu karyawan sering masuk terlambat kerja tidak 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan perusahaan. 

 Permasalahan Produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

PT.Enggal Subur Kertas menurun, dikarenakan penargetan produk 5500 
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ton per bulan kertas tidak sesuai  dengan yang di targetan perusahaaan, 

itu terjadi akibat mutu produk kertas yang dihasilkan tidak sesuai tujuan 

kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dapat menurunkan 

produktivitas. 

Berdarsarkan  penjelasan diatas, penulis tertaik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3), Kompensasi dan Komitmen Organisasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT.Enggal Subur Kertas” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian antara Lain: 

1. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan  Keselamatan dan 

Kesehatan kerja, Kompensasi dan Komitmen Organisasi 

sebagai variabel independen dalam meningkatkan 

Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT.Enggal Subur Kerta 

2. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 

produksi di PT Enggal Subur Kertas. 

3. Penelitian ini menggunakan data tahun 2017. 

4. Penelitian di lakukan selama 4 bulan  setelah proposal di 

setujui. 
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1.3 Perumusan Masalah 

1.3.1 Pelaksanaan manajemen K3 PT Enggal Subur Kertas masih 

belum baik. Karena sebagian karyawan tidak memakai peralatan 

alat pelindung yaitu kacamata pengaman, sarung tangan, masker, 

pelindung kepala dan sepatu, saat proses produksi kertas. Dengan 

tidak adanya tingakat kesadaran karyawan dalam memakai 

peralatan tersebut maka, dapat berpotensi mengganggu kesehatan 

dan keselamatan kerja pada dirinya sendiri. 

1.3.2 Kompensasi di PT.Enggal Subur Kertas dalam menetapkan 

sistem waktu besarnya kompensasi di upah tidak sesuai yang 

ditetapkan berdasarkan standart waktu dari perusahaan.Standart 

waktu  ditetapkan adalah perminggu melebihi per minggu upah 

yang diberikan perusahaan, sehingga dengan adanya kemoloran 

waktu tersebut produktivitas kerja menurun.   

1.3.3 Komitmen Organisasi yang terjadi di PT.Enggal subur kertas 

yaitu mengenai ketidaktepatan waktu dalam bekerja. 

Ketidaktepan waktu itu sering terjadi, hal itu dikarenakan dari 

pihak perusahaan tidak memberikan surat peringatan jika ada 

yang telat masuk kerja. Oleh karena itu karyawan sering masuk 

terlambat kerja tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

perusahaan. 

1.3.4 Produktivitas kerja karyawan bagian produksi PT.Enggal Subur 

Kertas menurun, dikarenakan penargetan produk 5500 ton per 

bulan kertas tidak sesuai  dengan yang di targetan perusahaaan, 
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itu terjadi akibat mutu produk kertas yang dihasilkan tidak sesuai 

tujuan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dapat 

menurunkan produktivitas. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

pertayaan  penelitian: 

1. Apakah  ada pengaruh  positif dan signifikan Keselamatan dan 

Kesehatan  Kerja (K3), Kompensasi dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT.Enggal Subur  Kertas  

secara Parsial? 

2. Apakah ada pegaruh Positif dan signifikan  Keselamatan dan 

Kesehatan (K3), Kompensasi dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT.Enggal Subur Kertas 

secara Berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji Pengaruh Keselamatan dan Kesahatan Kerja (K3), 

Kompensasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas kerja 

Karyawan PT Enggal Subur Kertas secara Parsial . 

2. Untuk Menguji Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan (K3), 

Kompensasi  dan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT Enggal Subur Kertas secara berganda. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Umum 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang 

Sumber daya manusia yang berkaitan dengan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), Kompensasi, Komitmen Organisasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan masukan bagi manajemen organisasi dan 

pengetahuan tentang Program K3, kompensasi, komitmen organiai, 

yang berguna  untuk organisasi yang diharapkan mampu 

meningkatkan kulita kerja  karyawan dengan memperbaiki dan 

meningkatkan faktor-faktor  yang mempengaruhi produktivitas 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


