
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pentingnya keberadaan sumber daya manusia di era global saat ini 

menjadi salah satu upaya yang harus dicapai oleh perusahaan dengan 

meningkatkan kualitas karyawan. Sumber daya manusia merupakan pemegang  

peranan penting dan  utama pada suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mengelola karyawan 

menjadi lebih baik dan optimal dalam bekerja untuk keberlangsungan hidup 

serta keberhasilan perusahaan. Untuk itu diperlukan karyawan yang memiliki 

kondisi tubuh yang sehat agar bisa melakukan pekerjaan dengan masksimal. 

Pada setiap perusahaan lebih banyak diperankan oleh sumber daya manusia 

atau karyawan yang mengendalikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber-

sumber daya nonmanusia yang dimiliki. Salah satu hal yang harus menjadi 

perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia yaitu keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan untuk peningkatan mutu kerja karyawan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan 

bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya 

dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan 

produksi serta produktivitas nasional. 

 Keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak terjamin akan membuat 

karyawan kurang bersemangat dalam bekerja bahkan banyak karyawan yang 
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kurang serius untuk bekerja karena selalu diliputi rasa was-was akan terjadinya 

kecelakaan kerja. Kurangnya perhatian tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kinerja karyawan 

menurun sehingga karyawan tidak bisa mencapai target produksi yang sudah 

ditentuka perusahaan. Disisi lain kecelakaan kerja juga bisa terjadi karena 

adanya karyawan yang sering mengabaikan penggunaan alat pelindung diri. 

 Keselamatan dan kesehatan kerja harus diutamakaan oleh setiap 

perusahaan apapun itu jenisnya. PT. Wadja Karya Dunia Pati merupakan 

pabrik besar yang bergerak dibidang steel building teknologi dan material, 

yang proses produksinya menggunakan mesin berat untuk membuat steel 

fenestration product (segala produk yang berkaitan dengan pintu dan jendela 

yang terbuat dari galvalum). Mesin berat tersebut bisa menimbulkan potensi 

bahaya yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. 

Kondisi tersebut tentu menuntut perusahaan untuk memberikan perlindungan 

tenaga kerja yang baik ditinjau dari segi hubungan ketenagakerjaan, 

keselamatan dan kesehatan dalam bekerja maupun kesejahteraan karyawan 

yang berpengaruh pada produktifitas kerja. Unsur keselamatan dan kesehatan 

karyawan memegang peranan penting dalam peningkatan mutu kerja 

karyawan. Semakin cukup kualitas dan kuantitas fasilitas keselamatan dan 

kesehatan kerja, maka semakin tinggi pula mutu kerja karyawan. Sehingga 

perusahaan akan semakin diuntungkan dalam upaya pencapaian tujuannya.  

 Lingkungan kerja perusahaan cukup berpotensi untuk menimbulkan 

terjadinya kecelakaan kerja atau gangguan pada keselamatan dan kesehatan 
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kerja karyawan. Misalnya lingkungan kerja karyawan yang kondisi udara 

diruang kerja panas. Kondisi udara diruangan juga berkaitan dengan 

keberadaan debu yang terlihat maupun tidak terlihat, hal ini juga 

mempengaruhi kesehatan karyawan. Para karyawan yang sering terpapar 

partikel debu galvalum, kebisingan dari penggunaan mesin-mesin perkakas, 

dan paparan bahan kimia pada kegiatan pelapisan warna pada tahapan finishing 

akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan karyawan. Serta adanya 

penggunaan mesin-mesin yang berbahaya. 

 Beban kerja yang telalu berat dapat mengakibatkan karyawan menderita 

gangguan atau penyakit akibat kerja. Beban kerja yang terlalu berlebihan juga 

akan menimbulkan kelelahan fisik sehingga karyawan jatuh sakit. Beban kerja 

mendominasi terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. Maka dari itu 

beban kerja yang diberikan perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan 

fisik maupun kemampuan mental karyawan yang menerima beban kerja. Jika 

kondisi tubuh karyawan tidak sehat maka dalam melaksanakan pekerjaaannya 

tidak akan bisa optimal. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan Jaminan Sosial adalah 

suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Pasal1 ayat 1 Tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 
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pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hamil tua dan meninggal dunia. 

Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan 

pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya 

penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan 

semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan 

kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan 

tenaga kerja.Pasal 3 ayat 1 Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga 

kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang 

pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. 

 Gapresearch dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Armen Anwar (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

pada PT. Waskita Guna Jaya Pekan Baru, sedangkan menurut Rini Alfatiyah, 

dkk (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Delta Citra Mandiri. 

Mengenai pengaruh beban kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Patrisia (2018) menyatakan bahwa 

beban kerja tidak memiliki pengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

pada PT. Kaltim Diamond Coal. Mengenai pengaruh beban kerja terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Demak Putra Mandiri, penelitian 

yang dilakukan oleh Abdullah Mukti (2015) menyatakan bahwa beban kerja 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

Mengenai pengaruh jaminan sosial tenaga kerja terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja, penelitian yang dilakukan oleh Rini Allfatiyah (2017) 

menyatakan bahwa jaminan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Delta Citra Mandiri. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengambil 

judul “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BEBAN KERJA DAN 

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PADA PT.WADJA KARYA 

DUNIA PATI”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Dalam penelitian ini masalah-masalah yang dibahas dibatasi sebagai 

berikut ini. 

a. Subyek dalam penelitian ini adalah adalah karyawan pada PT. Wadja 

Karya Dunia Pati.  

b. Penelitian menilai keselamatan dan kesehatan kerja sebagai variabel 

dependennya. Sedangkan variabel independennya meliputi: lingkungan 

kerja, beban kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Setiap perusahaan lebih banyak diperankan oleh sumber daya manusia 

atau karyawan yang mengendalikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber-
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sumber daya nonmanusia yang dimiliki.Hal yang harus menjadi perhatian 

utama bagi manajer sumber daya manusia yaitu keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, 

perusahaan perlu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman, memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan masing-

masing karyawan, memberikan jaminan sosial kepada karyawan agar karyawan 

merasa terlindungi tanpa adanya rasa was-was dalam bekerja. 

 Berdasarkan fenomena bisnis yang telah dijelaskan, dapat dihasilkan 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1) Lingkungan kerja yang diciptakan perusahaan PT. Wadja Karya Dunia 

masih kurang nyaman karena suhu udara di lingkungan kerja sangat 

panas dan tercampur dengan partikel debu galvalum sehingga dalam 

melakukan pekerjaan karyawan merasa kurang nyaman. 

2) Dalam melakukan kegiatan/pekerjaan (beban kerja yang diterima), 

karyawan harus memenuhi target yang ditentukan perusahaan, lamanya 

waktu bekerja dan tugas yang harus dilakukan harus sesuai peraturan 

perusahaan. Perusahaan PT. Wadja Karya Dunia telah memberikan 

target dalam memproduksi pintu kamar mandi sebanyak 1000 unit 

perhari, dengan jam kerja 7 jam dalam 1 hari. Dan terkadang juga ada 

tambahan jumlah produksi pintu kamar mandi yang tak terduga maupun 

direncana sehingga karyawan harus lembur kerja/bekerja diluar jam 

kerja. Namun tanpa disadari hal itu membuat karyawan lelah keesokan 

harinya yang pada akhirnya kesehatan kerja karyawan menurun. 
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3) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan,  

perusahaan PT. Wadja Karya Dunia memberikan jaminan sosial tenaga 

kerja kepada karyawan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di latar belakang, 

maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut ini: 

a. Apakah lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan 

signifikanterhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. 

Wadja Karya Dunia secara parsial? 

b. Apakah beban kerja mempunyai pengaruh positif dan 

signifikanterhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. 

Wadja Karya Duniasecara parsial? 

c. Apakah jaminan sosial tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan 

signifikanterhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. 

Wadja Karya Dunia secara parsial? 

d. Apakah lingkungan kerja, beban kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja 

mempunyai pengaruh positif dan signifikanterhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan pada PT. Wadja Karya Dunia secara 

berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini : 
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1. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap 

keselamtan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Wadja Karya 

Duniasecara parsial. 

2. Menganalisispengaruh positif dan signifikan beban kerjaterhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Wadja Karya 

Duniasecara parsial. 

3. Menganalisispengaruh positif dan signifikanjaminan sosial tenaga kerja 

terhadapkeselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Wadja 

Karya Dunia secara parsial. 

4. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja, beban 

kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap keselamatan dan 

kesehatn kerja karyawan pada PT. Wadja Karya Dunia secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pengaruh lingkungan kerja, beban kerja dan jaminan sosial terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan PT. Wadja Karya Dunia 

Pati. 

 

  


