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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Suatu perusahaan sudah pasti memerlukan sumber daya yang berfungsi 

untuk perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu sumber daya yang sangat berperan penting dalam 

perusahaan, karena merupakan roda penggerak yang mengarahkan, 

menggerakkan dan mengembangkan, serta mempertahankan perusahaan dalam 

berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. 

 Kepuasan kerja adalah sikap umum yang dimiliki seseorang yang 

menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima karyawan 

dan jumlah yang mereka percayai seharusnya mereka terima (Robbins 

2007:43). Kepuasan kerja karyawan dapat tercapai dengan cara pengelolaan 

sumber daya manusia diantaranya mengelola stres kerja, lingkungan kerja serta 

Keselamatan kesehatan kerja karyawan. Stres kerja yang dikelola dengan baik 

memungkinkan karyawan mencapai kepuasan kerja yang optimal, tetapi stres 

kerja dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghadapi pekerjaan 

yang nantinya bisa menghambat pekerjaanya dan berdampak negatif terhadap 

perusahaan. 

 Kepuasan seorang karyawan dalam bekerja dapat berdampak positif bagi 

suatu perusahaan. Pekerjaan produksi seperti pada PT. Dua Kelinci tentunya 

perlu memiliki perhatian dalam mencapai kepuasan kerja karyawannya. Ketika 



2 

 

 

karyawan merasa diperhatikan dengan baik dengan berbagai fasilitas dan 

jaminan keselamatan akan mengurangi beban mereka dalam pekerjaan yang 

mereka jalani setiap harinya. Kepuasan dalam bekerja bagi seorang karyawan 

dapat diukur sejauh mana karyawan tersebut betah tanpa mengeluh dalam 

pekerjaannya. Selain hal tersebut kepuasan juga dapat dilihat dari absensi dan 

ijin cuti yang mereka lakukan setiap bulannya. Dengan semakin banyaknya 

karyawan yang tidak masuk maupun cuti, hal tersebut menandakan karyawan 

mengalami ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaannya yang mengarah 

pada ketidakpuasan kerja. 

Tabel 1.1 

Absensi Karyawan bagian quality control PT. Dua Kelinci Bulan Januari-

Juli 2018 

No. Bulan Cuti Ijin Sakit Total 

1. Januari 5 2 7 

2. Februari 7 1 8 

3. Maret 11 4 15 

4. April 2 5 7 

5. Mei 15 4 19 

6. Juni 9 3 12 

7. juli 4 5 9 

Sumber: PT. Dua Kelinci  

 Dilihat dari tabel 1.1 dari total secara kesuluruhan masih dapat dikatan 

banyaknya karyawan yang ijin untuk melakukan cuti maupun ijin sakit. Hal 

tersebut dapat menjadi indikasi bahwa masih adanya karyawan yang kurang 

puas terhadap pekerjaannya. 

 Stres kerja menimbulkan masalah psikologis dengan ketidakpuasan kerja, 

anteseden stres atau disebut stres yang mempengaruhi karyawan lain dan 
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karyawan itu sendiri (Luthans dalam Agustina Kombong, 2015). Kesenjangan 

stres kerja ini merupakan keseriusan yang dialami setiap karyawan ditempat 

kerjanya. Hal ini merupakan indikasi bahwa banyaknya stres kerja yang 

dialami oleh karyawan, tidak seharusnya terjadi dan dapat dicegah. Beberapa 

alasan diatas memberikan pemahaman bahwa stres kerja yang dialami oleh 

karyawan dalam suatu organsasi ternyata dapat membawa dampak yang besar 

bagi karyawan tersebut. Stres kerja yang dialami oleh karyawan sebagian besar 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang ada di dalam perusahaan. 

 Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stres 

kerja dan kepuasan kerja  karyawan. Jika sekitar lingkungan tempat kerja 

memberikan kesan tidak nyaman, karyawan akan merasa malas untuk bekerja. 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada 

disekitar karyawan yang sedang malakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi mereka dalam bekerja (Sutrisno dalam Widya Parimita 

2012:118). Lingkungan kerja yang baik dapat ditandai dengan perlengkapan 

dan fasilitas yang memadai, suasana kerja yang kondusif dapat mendorong 

karyawan untuk bekerja dengan optimal. Untuk mewujudkan lingkungan kerja 

yag baik perlu melibatkan peranan semua karyawan dan manajemen 

diperusahaan tersebut. 

 Masalah keselamatan kesehatan kerja merupakan salah satu masalah 

yang harus diperhatikan. Jika keselamatan kesehatan kerja tidak diterapkan 

dengan baik, maka kemungkinan akan mengalami kecelakaan yang tidak 

diinginkan sehingga akan mengurangi konsentrasi dalam bekerja. Jika suatu 
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perusahaan melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, 

maka lebih sedikit karyawan yang menderita cidera atau penyakit jangka 

pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereke 

dioraganisasi tersebut. 

 Salah satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan adalah dengan memberikan jaminan kesehatan dan 

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. 

 PT. Dua Kelinci telah menjadi salah satu produsen makanan ringan yang 

terdepan, produksi dari PT. Dua Kelinci berbagai jenis makanan ringan yang 

terbuat dari kacang, produk minuman serta wafer coklat. Bagian Quality 

control menjadi perhatian khusus bagi kemajuan perusahaan, terutama untuk 

peningkatan ekspor perusahaan. Quality control merupakan suatu upaya yang 
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dilaksanaakan secara sistematis dan objektif dalam memantau dan menilai 

produk yang dihasilkan perusahaan dengan standar yang ditetapkan dengan 

tujuan untuk memperbaiki mutu produk. Dengan mengadakan pengawasan 

kualitas (quality control) diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk jadi 

yang tidak cacat, yang akhirnya dapat menghemat biaya bahan baku dan waktu 

serta dapat mencapai target produksi yang telah ditetapkan perusahaan.  

 Menurunnya kepuasan kerja yang terjadi pada karyawan bagian quality 

control pada PT. Dua Kelinci kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu stres kerja, lingkungan kerja dan keselamatan kesehatan kerja. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap karyawan bagian quality 

control pada PT. Dua Kelinci dengan mengajukan judul penelitian 

“PENGARUH STRES KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN 

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KEPUASAN 

KERJA KARYAWAN BAGIAN QUALITY CONTROL PADA PT. DUA 

KELINCI“. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Agar mempermudah pada saat melakukan penelitian ini, sehingga 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka perlu untuk membuat 

batasan dari permasalahan. Adapun ruang lingkup permasalahan pada 

penulisan penelitian ini, yaitu: 
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a. Permasalahan yang diteliti dibatasi pada veriabel independen yang 

berkaitan dengan stres kerja, lingkungan kerja, dan keselamatan 

kesehatan kerja (K3) terhadap variabel dependen kaitannya dengan 

kepuasan kerja. 

b. Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Dua Kelinci, yang memproduksi 

makanan olahan kacang, snack dan produk minuman. 

c. Subyek Penelitian adalah semua karyawan bagian quality control di PT. 

Dua Kelinci. 

d. Jangka waktu penelitian akan dilakukan selama 4 bulan setelah proposal 

disetujui. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang ada di PT Dua Kelinci dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Stres kerja yang tinggi ditunjukan adanya rasa kejenuhan karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaanya yang dapat ditunjukkan dari absensi 

pada tabel 1.1.  

b. Suasana kerja yang kurang baik, buktinya terjadinya kebisingan 

disebabkan oleh mesin produksi sehingga mengganggu karyawan saat 

bekerja. 

c. Kondisi ruangan terasa panas, sehingga memberikan kondisi yang kurang 

kondusif untuk kelancaran proses produksi. 
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d. Kurangnya kesadaran karyawan khususnya bagian quality control 

mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada saat bekerja dengan 

tidak menggunakan alat pelindung kerja. 

 Berdasarkan perumusan masalah yang ada di PT Dua Kelinci, maka 

dapat disusun pertanyaan sebagai berikut ini: 

a. Apakah ada pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan bagian quality control di PT Dua Kelinci? 

b. Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan bagian quality control di PT Dua Kelinci? 

c. Apakah terdapat pengaruh antara keselamatan  kesehatan kerja (K3) 

terhadap kepuasan kerja karyawan bagian quality control di PT Dua 

Kelinci? 

d. Apakah terdapat pengaruh antara stres kerja, lingkungan kerja, dan 

keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap kepuasan kerja karyawan 

bagian quality control di PT Dua Kelinci secara berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berhubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Menguji pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan bagian 

quality control di PT Dua Kelinci. 

b. Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

bagian quality control di PT Dua Kelinci. 
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c. Menguji pengaruh keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap kepuasan 

kerja karyawan bagian quality control di PT Dua Kelinci. 

d. Menguji pengaruh stres kerja, limgkunga kerja dan keselamatan 

kesehatan kerja (K3) terhadap kepuasan kerja karyawan bagian quality 

control di PT Dua Kelinci secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh stres kerja, lingkungan kerja dan keselamatan kesehatan kerja (K3) 

terhadap kepuasan kerja karyawan bagian quality control di PT. Dua Kelinci. 

  


