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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari peranan sumber daya 

manusianya. Setiap perusahaan pasti mempunyai keinginan untuk selalu maju dan 

berkembang, oleh karena itu perusahaan harus memanfaatkan sumber daya 

manusia dengan efektif dan efisien. Pada saat ini sumber daya manusia semakin 

mendapat perhatian dari pimpinan perusahaan, sebab pada era globalisasi ini 

mereka menganggap sumber daya manusia merupakan kunci bagi suksesnya suatu 

perusahaan. Dalam organisasi perusahaan, manusia merupakan faktor penentu 

keberhasilan organisasi tersebut. Walaupun demikian, manusia tidak secara 

otomatis menjadi pekerja yang produktif. Mereka harus dikumpulkan, dipilih, dan 

diangkat menjadi pegawai. Setelah menjadi pegawai, mereka ditempatkan pada 

jabatan yang sesuai, dilatih, dinilai hasil kerjanya, dan dibayar sesuai gaji yang 

disepakati (Mochamad Edris dan Panca W, 2014). Menyadari begitu pentingnya 

peranan sumber daya manusia, maka para manajer perusahaan harus mampu 

memberikan semangat kerja kepada karyawan. 

 Dorongan terhadap semangat kerja kepada karyawan merupakan suatu 

hal yang sangat penting karena dapat membangkitkan kegairahan kerja karyawan 

agar mau bekerja dengan giat, tekun, dan rajin. Menurut Damin (2004:48), 

semangat kerja atau kegairahan kerja adalah kesepakatan batiniah yang muncul 

dalam diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu 
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sesuai dengan yang ditetapkan. Jika karyawan sudah tergugah atas semangat yang 

diberikan, maka para manajer dapat memberikan pekerjaan sesuai kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki karyawannya agar dapat dikerjakan dengan baik dan 

maksimal, sehingga cita-cita dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut 

Hasibuan (2007: 10) manajemen sumber daya manusia adalah “Ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 

 Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi maka pekerjaan 

akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan dapat diminimalisir, absensi dapat 

diperkecil, keluhan dan peringatan dapat dihindari serta pemogokan kerja dapat 

ditiadakan. Semangat kerja yang tinggi dikalangan karyawan akan menyebabkan 

kesenangan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Suatu perusahaan yang 

mampu meningkatkan semangat kerja karyawan, mereka akan memperoleh 

banyak keuntungan. Kondisi demikian itu menyebabkan perusahaan memperoleh 

keuntungan yang besar sehingga mampu menjaga kelangsungan hidup usahanya. 

 Menurut Tohardi (2007:178), beberapa alasan mengenai pentingnya 

semangat kerja karyawan sebagai organisasi atau perusahaan diantaranya dengan 

semangat kerja yang tinggi, tentunya dapat mengurangi angka absensi atau tidak 

bekerja karena malas dan peringatan lisan dan tertulis tidak terjadi, dengan 

semangat kerja yang tinggi dari karyawan maka pekerjaan yang diberikan atau 

yang ditugaskan kepadanya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, 

dengan semangat kerja yang tinggi, perusahaan memperoleh keuntungan dari 

sudut kecilnya angka kerusakan, karena semakin tidak puas dalam bekerja, 
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semakin tidak bersemangat dalam bekerja, maka semakin besar angka kerusakan. 

Semangat kerja tinggi, otomatis membuat karyawan akan merasa senang bekerja, 

dengan demikian kecil kemungkinan karyawan akan pindah bekerja ke tempat 

lain dan dapat mengurangi angka kecelakaan, karena karyawan yang mempunyai 

semangat kerja tinggi cenderung bekerja dengan hati-hati dan teliti, sehingga 

bekerja sesuai dengan aturan yang ada pada perusahaan. 

 Semangat kerja, dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu 

disiplin kerja. Menurut Hasibuan (2007) Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Disiplin  kerja sangat erat sekali hubungannya dengan semangat kerja. 

Oleh karena itu apabila karyawan sudah memiliki dasar kedisiplinan yang tinggi 

secara tidak langsung, ia juga memiliki semangat kerja yang tinggi dan begitu 

pula sebaliknya. Disiplin kerja karyawan dapat dilihat dari kehadiran dan tingkat 

absensi karyawan. Tingkat absensi karyawan pada PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus setiap hari terkadang naik terkadang turun, hal ini menunjukkan bahwa  

kedisiplinan kerja pada perusahaan menurun. Berikut merupakan data absensi 

karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus. 
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Tabel 1.1 

Absensi Karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus 2017 

Bulan Hadir % Sakit % Ijin % Cuti % JUMLAH 

Januari 63 75.0 15 17.9 5 6.0 1 1.2 84 

Februari 56 66.7 14 16.7 8 9.5 6 7.1 84 

Maret 68 81.0 10 11.9 4 4.8 2 2.4 84 

April 63 75.0 12 14.3 7 8.3 2 2.4 84 

Mei 68 81.0 14 16.7 2 2.4 0 0.0 84 

Juni 68 81.0 10 11.9 6 7.1 0 0.0 84 

Juli 61 73.9 18 20.5 5 5.7 0 0.0 84 

Agustus 66 78.6 10 11.9 4 4.8 4 4.8 84 

September 70 83.3 8 9.5 3 3.6 3 3.6 84 

Oktober 69 82.1 9 10.7 3 3.6 3 3.6 84 

Nopember 60 71.4 12 14.3 6 7.1 6 7.1 84 

Desember 54 64.3 20 23.8 5 6.0 5 6.0 84 

Sumber : PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus 2017 

 Disiplin kerja karyawan yang menurun merupakan masalah penting 

yang harus segera ditindak lanjuti dan diselesaikan. Menurunnya semangat kerja 

disebabkan oleh ketidakpuasan para karyawan. Hal tersebut berkaitan dengan 

bagaimana manajer mengelola sumber daya manusia serta memberikan umpan 

balik yang dapat mendorong peningkatan kedisiplinannya, sehingga semangat 

kerja karyawan meningkat. 

 Salah satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan adalah dengan memberikan jaminan kesehatan dan 
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keselamatan kerja. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan, 

dimulai dari UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No.7 Tahun 

1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, UU No.3 Tahun 1992 tentang 

Jamsostek, UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (mengatur kesehatan kerja), 

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan menerapkan Sistem Manajemen K3 di perusahaan dan sanksi pidana 

bagi perusahaan yang melanggar K3 disertai dengan berbagai peraturan 

pelaksanaannya berupa peraturan-peraturan Menteri Tenaga Kerja yang 

dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang 

intinya mengusahakan tercapainya nihil kecelakaan (zero accident) di tempat 

kerja (Lokot Muda dan Andri R, 2017). 

 Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja secara langsung memberikan 

perasaan yang aman sehingga karyawan dapat bekerja tanpa  adanya perasaaan 

tertekan dengan kondisi atau keadaan disekitarnya. Sebagai upaya dalam 

memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu  dengan memberikan 

perlindungan bagi para karyawan sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya 

yang dapat ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Kecelakaan kerja 

bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Pada PT Karya Zirang 

Utama Isuzu Kudus kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperhatikan karena 

memang tuntutan pemerintah dan merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan 

kepada karyawan. Dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang diperhatikan 

dengan baik, angka kecelakaan pada PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus 
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sangatlah kecil. Tetapi ada sebagian karyawan yang menyepelekan kesehatan dan 

keselamatan pada saat bekerja. Berikut merupakan tabel kecelakaan kerja 

karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus. 

 

Tabel 1.2 

Data Kecelakaan Kerja Karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus 2017 

Bagian Jenis Kecelakaan JUMLAH 

Service 
Terkena mesin mobil 

panas 
7 

Sales 
Kecelakaan di jalan 

saat test drive 
6 

Sumber : PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus 2017 

 Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan, dan untuk 

setiap peristiwa tentulah ada penyebabnya, yang akan berakibat terjadinya 

kerusakan baik pada barang maupun pada personalianya. Kesehatan dan 

keselamatan pada saat ini sudah menjadi suatu budaya kerja pada setiap 

perusahaan. 

 Menurut Masrukhin dan Waridin (2006) mengungkapkan bahwa setiap 

organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk membentuk aturan 

atau pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai suatu tujuan yang 

ditetapkan. Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dari 
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organisasi-organisasi lain (Robbins, 2006). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

budaya organisasi atau budaya kerja yang tumbuh dengan baik akan mengarahkan 

perusahaan ke arah yang lebih baik dari kondisi perusahaan yang sebelumnya. 

Selain itu, permasalahan dalam perubahan ataupun pengembangan budaya kerja 

dalam perusahaan yaitu mengubah nilai, sikap dan perilaku karyawan secara 

keseluruhan. 

 PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus mempunyai karyawan sejumlah 

84 orang. Jadi manajer harus memaksimalkan peranannya, jika tidak bisa 

mengendalikan karyawannya dengan baik maka akan terjadi kekacauan dalam 

operasional perusahaan. Maka dari itu karyawan sangat memerlukan semangat 

kerja yang tinggi pada saat bekerja dengan cara memperhatikan kedisplinan, 

kesehatan dan keselamatan, serta budaya kerja yang ada pada PT Karya Zirang 

Utama Isuzu Kudus. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui seberapa besar 

semangat kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus, penulis 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DISIPLIN KERJA, 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, SERTA BUDAYA KERJA 

TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PT KARYA ZIRANG 

UTAMA ISUZU KUDUS”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Semangat kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya disiplin kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, budaya kerja, dan 
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lain-lain. Berdasarkan keterbatasan yang ada dan untuk mempersempit ruang 

lingkup masalah dalam penelitian, agar penulisan skripsi tidak menyimpang dari 

tujuan yang ditetapkan sebelumnya serta untuk mempermudah mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan dari karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini, penulis membatasi sebagai berikut: 

a. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah PT Karya Zirang 

Utama Isuzu Kudus. 

b. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT Karya Zirang 

Utama Isuzu Kudus. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan dibatasi 

tiga variabel yaitu disiplin kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, 

serta budaya kerja. 

d. Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

1.3.1 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang pada PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus, penulis menyimpulkan terdapat permasalahan sebagai berikut: 

a. Banyaknya karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja dilihat dari 

tingkat absensi karyawan. 
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b. Kurangnya kesadaran karyawan khususnya bagian service atau 

bengkel mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada saat bekerja 

dengan tidak menggunakan alat pelindung kerja. 

c. Banyaknya karyawan yang tidak mengikuti budaya kerja dilihat 

dari pola komunikasi antarkaryawan yang ada pada PT Karya 

Zirang Utama Isuzu Kudus. 

1.3.2 Pertanyaan Perumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang pada PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus, maka dapat ditemukan perumusan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja 

terhadap semangat kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus secara parsial? 

b. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Karya Zirang 

Utama Isuzu Kudus secara parsial? 

c. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara budaya kerja 

terhadap semangat kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus secara parsial? 

d. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja, 

kesehatan dan keselamatan kerja, serta budaya kerja terhadap 

semangat kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus secara 

berganda? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

diantaranya: 

a. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja 

terhadap semangat kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus secara parsial. 

b. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Karya Zirang 

Utama Isuzu Kudus secara parsial. 

c. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara budaya kerja 

terhadap semangat kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu 

Kudus secara parsial. 

d. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja, 

kesehatan dan keselamatan kerja, serta budaya kerja terhadap semangat 

kerja karyawan PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian mengenai pengaruh 

disiplin kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta budaya kerja terhadap 

semangat kerja karyawan, yaitu: 

a. Bagi peneliti 

Sebagai suatu upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan 

pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya 
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dengan disiplin kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta budaya 

kerja. 

b. Bagi Perusahaan 

Bagi PT Karya Zirang Utama Isuzu Kudus dapat mengetahui 

pentingnya pengaruh disiplin kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, 

serta budaya kerja terhadap semangat kerja karyawan. 

 

c. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa 

Bagi masyarakat dan mahasiswa sebagai sumber daya manusia, 

memberikan informasi mengenai pentingnya pengaruh disiplin kerja, 

kesehatan dan keselamatan kerja, serta budaya kerja terhadap semangat 

kerja karyawan. 

d. Bagi Lembaga Pendidikan 

Bagi Lembaga Pendidikan, dapat menambah referensi kepustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


