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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I.  Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen 

keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Tugas 

MSDM adalah mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja 

yang puas akan pekerjaannya. Di dalam organisasi, manusia merupakan salah satu 

unsur yang terpenting didalam suatu organisasi. Tanpa peran manusia meskipun 

berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. 

Karena manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. 

Oleh karena itu hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif demi 

tercapainya tujuan organisasi. 

Manusia merupakan alat penggerak perusahaan. Mereka mengoperasikan 

alat-alat kerja dan segala bentuk tugas yang berkaitan dengan deskripsi tugas 

masing-masing. Dengan demikian perusahaan sangat berperan penting dalam 

melakukan pemeliharaan dan perlindungannya terhadap tenaga kerja. 

Pemeliharaaan dan perlindungan tenaga kerja mencakup aspek keselamatan dan 

kesehatan kerja, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun lingkungan 

kerja serta peralatannya. Oleh sebab itu pemerintah juga sudah mengatur 

kewajiban ini dalam bentuk undang-undang yang menjamin hak, kewajiban dan 

tenaga kerja dalam  undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 86 dimana 

dikatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 
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keselamatan dan kesehatan kerja melalui program K3 yang terintegrasi pada 

sistem manajemen perusahaan. Dengan landasan ini maka ada kewajiban legal 

terhadap pemenuhan K3 di perusahaan.  

Adanya peraturan undang-undang No. 13 Tahun 2003 tersebut diharapkan 

perusahaan mampu mematuhi dan menjalankan aspek pemeliharaan dengan 

sebaik-baiknya, karena jika perusahaan tersebut melanggar aturan yang sudah 

dibuat oleh pemerintah maka akan mendapatkan sanksi sesuai sengan bobot 

pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan harus menciptakan kondisi kerja yang 

sehat dan nyaman, sedangkan para karyawan harus mematuhi aturan mengenai 

keamanan kerja.  

Malthis dan Jackson (2012:217) menyebutkan, keselamatan kerja merujuk 

pada perlindungan terhadap kesejahteraan seseorang, dan tujuan utama 

keselamatan kerja di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang 

terkait dengan pekerjaan. Apriani (2013) yang dimaksud dengan beban kerja 

adalah banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan organisasi atau 

unit-unitnya dalam satuan waktu dan jumlah tenaga kerja tertentu. Beban kerja 

sendiri terbagi menjadi 2 yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. 

Tarwaka (Maharja, 2010), bahwa beban kerja fisik melibatkan penggunaan 

otot atau memerlukan usaha fisik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setiap 

melakukan aktivitas kerja, maka mengakibatkan perubahan fungsi faal pada organ 

tubuh. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan pada keselamatan dan 

kesehatan kerja bisa berasal dari keadaan lingkungan kerja itu sendiri, mulai dari 
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aspek suhu udara, penerangan, peralatan kerja hingga pada kondisi fisik dan 

mental karyawan itu sendiri (Mangkunegara, 2005:163). 

Kelelahan bagi setiap orang memiliki arti sendiri dan bersifat subjektif. Kata 

kelelahan (fatigue) menujukkan keadaan tubuh secara fisik dan mental yang 

berbeda namun semuanya berakibat kepada penurunan performa dan 

berkurangnya daya tahan tubuh untuk bekerja (Suma’mur, 2009).  

Kelelahan apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak lain 

seperti kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas. Berdasarkan data dari 

International Labour Organization (ILO) pada tahun 2013, hampir setiap tahun 

sebanyak dua juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan data tersebut 

juga menunjukkan bahwa 32,8% sampel menderita kelelahan akibat kerja.  

Kemajuan suatu perusahaan salah satunya di dukung oleh aspek SDM yang 

berkompeten, untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya 

perusahaan harus mampu memberikan aspek-aspek pemeliharaan tenaga kerja 

khususnya di bidang kesehatan keselamatan kerja seperti memberikan jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tempat kerja yang nyaman. Ironisnya masalah 

kesehatan keselamatan kerja (K3) secara umun di Indonesia masih sering 

terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja.  

Menurut data Indonesia dalam ramli (2010:28) pada tahun 2007 terjadi 89000 

kecelakaan kerja diseluruh perusahaan yang menjadi anggota jamsostek yang 

meliputi 7 juta pekerja. Jika jumlah pekerja di Indonesia mencapai 90 juta orang 

maka jumlah kecelakaan diperkirakan lebih 700.000 kejadian setiap tahun.  
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   PR. Sukun adalah suatu perusahaan perseorangan yang didirikan Bapak MC 

Wartono pada tahun 1949, perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan 

rokok, terletak di Desa Gondosari, Kudus. Serta mendapat izin cukai no. SIP 

6500/F, no. Pengawasan bandrol K2417, dan ijin HO no. 067/WF/HO. Pada 

waktu itu semua kegiatan perusahaan terpusat di Kudus, meliputi bidang produksi, 

keuangan, personalia, dan pemasaran. Pada awal berdiri perusahaan hanya 

mempunyai tempat kerja yang sangat kecil dan produksinya masih sedikit sekali 

hanya sebesar ratusan ribu batang perharinya, rokok yang diproduksi antara lain: 

Klobot Sukun, Seiring berjalannya waktu PR. Sukun Kudus terus mengalami 

perkembangan pesat hingga sekarang bahkan sudah impor ke luar negeri. 

Sedangkan dalam masalah kesehatan keselamatan kerja (K3) pada PR. Sukun 

Kudus menurut pengamatan peneliti sudah ada peraturan yang berupa SOP 

(Standing Operation Procedure). Namun dalam penerapannya masih ada pekerja 

lapangan yang tidak menaati peraturan yang ada. Padahal Supervisior sebagai 

penanggung jawab dan koordinator yang ikut bekerja di lapangan sudah sering 

mengingatkan akan pentingnya peralatan tersebut digunakan demi mengantisipasi 

kecelakaan kerja yang memang sangat tidak diinginkan, baik oleh pekerja itu 

sendiri maupun perusahaan. Masalah kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan 

kerja seperti kena sengatan listrik, gangguan pendengaran sementara karena tidak 

menggunakan alat pelindung telinga (APT), bau yang tidak sedap, tangan terkena 

mesin, target hasil produksi yang harus di capai karyawan, sistem kerja shift 

sehingga karyawan merasa kelelahan dan kurang fokus saat bekerja.  
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PR. Sukun Kudus sebenarnya sudah sangat memperhatikan akan keselamatan 

dan kesehatan pekerjanya. Namun karena supervisior tidak mungkin setiap hari 

mengawasi para pekerjanya di lapangan, pekerja tersebut jadi mengabaikan dalam 

pemakaian peralatan kesehatan keselamatan kerja (K3) tersebut. Para pekerja 

lapangan tersebut tidak berpikir jika tidak menggunakan peralatan kesehatan 

keselamatan kerja (K3) secara lengkap akan menyebabkan kecelakaan atau 

mengganggu kesehatan. Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja, Dan 

Kelelahan Terhadap Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)  Karyawan PR. 

Sukun Kudus”. 

1.2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Variabel independen terdiri dari lingkungan kerja, beban kerja, dan 

kelelahan kerja adapun variabel dependen adalah kesehatan keselamatan 

kerja (K3). 

1.2.2. Penelitian mengambil objek penelitian di PR. Sukun Kudus. 

1.2.3. PR. Sukun Kudus adalah perusahaan rokok yang memproduksi rokok filter 

dan rokok kretek. 

1.2.4. Responden yang diambil adalah karyawan di bagian produksi PR. Sukun 

Kudus. 

1.2.5. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 101  karyawan. 
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1.2.6. Waktu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu 

selama 3 bulan setelah proposal disetujui. 

1.3. Perumusan Masalah  

Berdasarkan fenomena yang diamati oleh peneliti maka permasalahan 

yang terjadi di PR. Sukun Kudus sebagai berikut : 

a. Untuk mengurangi kebisingan di lingkungan kerja, karyawan diwajibkan 

memakai APT saat bekerja, akan tetapi tidak semua karyawan menaati 

peraturan tersebut. 

b. Target hasil produksi yang harus dicapai oleh karyawan setiap harinya 

para pekerja harus bisa melinting rokok sebanyak 3000 sampai 4000 

batang rokok. 

c. Dengan adanya pergantian jam kerja terutama bagian SKM, 

mengharuskan karyawan untuk bekerja dengan sistem shift dan hal ini 

akan menyebabkan karyawan mengalami kelelahan seperti: mengantuk 

dan kurang fokus terutama bagian shift malam. 

d. Tidak menaati pemakaian APT/ APD saat bekerja sehingga menyebabkan 

terjadinya gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan dalam bekerja, dan 

sebagian karyawan yang kurang tahu pentingnya pelatihan mengenai K3. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai 

berikut : 
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1.3.1. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kesehatan 

keselamatan kerja pada karyawan PR. Sukun Kudus? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh beban kerja terhadap kesehatan keselamatan 

kerja pada karyawan PR. Sukun Kudus? 

1.3.3. Apakah ada pengaruh kelelahan kerja terhadap kesehatan keselamatan 

kerja pada karyawan PR. Sukun Kudus? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja, beban kerja, dan kelelahan 

kerja terhadap kesehatan keselamatan kerja pada karyawan PR. Sukun 

Kudus?          

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kesehatan keselamatan kerja 

pada karyawan PR. Sukun Kudus. 

1.4.2. Menguji pengaruh beban kerja terhadap kesehatan keselamatan kerja pada 

karyawan PR. Sukun Kudus. 

1.4.3. Menguji pengaruh kelelahan kerja terhadap kesehatan keselamatan kerja 

pada karyawan PR. Sukun Kudus. 

1.4.4. Menguji pengaruh lingkungan kerja, beban kerja dan kelelahan kerja 

terhadap kesehatan keselamatan kerja pada karyawan PR. Sukun Kudus 

secara berganda. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat praktis, diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai lingkungan kerja, beban kerja, dan kelelahan kerja terhadap 

kesehatan keselamaan kerja. 

1.5.2. Manfaat teoritis selanjutnya,diharapkan mampu menunjang perkembangan 

ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia yang 

berkaitan tentang pemeliharaan tenaga kerja. 

 

 


