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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aset yang sangat berharga setiap perusahaan atau organisasi adalah 

sumber daya manusia atau yang dikenal dengan SDM. Sumber daya manusia 

menjadi sumber utama dalam mengembangkan, menggerakkan, dan mengarahkan 

roda penggerak organisasi dalam menghadapi permintaan masyarakat serta 

perkembangan zaman yang ada. Perusahaan dan sumber daya manusia adalah dua 

komponen yang saling berhubungan, karena keberhasilan organsasi sangat 

ditentukan oleh manusia. Perusahaan tidak akan berjalan secara efektif apabila 

tanpa adanya pengendalian sumber daya manusia yang baik (Sisna, Mochammad 

dan Gunawan, 2016). Faktor penting penentu berhasil dan tidaknya serta 

keberhasilan mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan adalah sumber 

daya manusia, sehingga untuk mencapai tujuan perusahaan sangat bergantung 

pada potensi yang dimiliki karyawan dan bagaimana karyawan mampu 

mengembangkan skill, baik dalam sikap, ilmu pengetahuan, maupun keahlian 

lainnya. Tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa peran aktif karyawan 

meskipun alat-alat perusahaan sangat canggih.  

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu bagian 

paling penting bagi organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dan target 

serta menjadi landasan utama untuk sebuah organisasi. Apabila hal tersebut 

dilakukan dengan baik maka tingkat produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat, sehingga karyawan mampu bekerjasama dengan team maupun dengan 
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satuan kerja lainnya dalam melaksanakan tugas yang berbeda. Manajemen 

dituntut selalu mengembangkan cara-cara baru untuk menarik dan 

mempertahankan para karyawan agar mampu bersaing  (Handoko, 2012: 11). 

Fenomena yang terjadi diperusahaan adalah tingkat produktivitas yang 

rendah. Produktivitas kerja yang rendah merupakan masalah yang harus 

diselesaikan oleh perusahaan karena produktivitas karyawan dapat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas perusahaan dalam menghadapi persaingan dan menjadi 

kunci utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Karyawan dituntut untuk 

menghasilkan tingakat produktivitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban. Produktivitas memberikan gambaran seberapa banyak kemampuan 

perusahaan dalam beroperasi agar dapat memaksimalkan dan meningkatkan 

produksi perusahaan. Perusahaan juga harus memperhatikan dan mempelajari 

sumber daya manusia khususnya pada keadaan yang dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, yakni adanya 

kepuasan kerja karyawan. Kapuasan kerja menjadi hal yang memiliki sifat 

individual. Setiap karyawan memiliki tingkat kepuasan masing - masing. Hal 

tersebut menjadikan pihak manajemen untuk selalu memperhatikan kepuasan 

kerja karyawan, karena akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja 

seseorang.  

Persoalan yang selalu terjadi pada manager yaitu bagaimana cara yang 

tepat untuk menjaga kestabilan tingkat produktivitas. Produktivitas tenaga kerja 

dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tingkat pemenuhan 

kebutuhan akan rasa aman, keselamatan dan kesehatan yang diberikan perusahaan 
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kepada karyawannya (Shidqar & Sawaqed, 2016).  Faktor tersebut akan 

tercapainya kepuasan kerja dan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan perusahaan. Kepuasan kerja menjadikan faktor pemicu 

keberhasilan tingkat produktivitas.  

Menurut Hasibuan (2011 : 51) menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

kepuasan karyawan adalah penempatan yang sesuai keahlian, berat ringannya 

pekerjaan, suasana lingkungan pekerjaan dan peralatan yang menunjang 

pelaksanaan pekerjaan serta pekerjaan yang memberikan pelatihan. Banyak cara 

yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kepuasan karyawan diantaranya 

dengan memperhatikan keselamatan kerja dan pelatihan kerja yang diberikan 

dalam menunjang keterampilan karyawan. Kepuasan kerja menjadi tolak ukur 

perasaan karyawan terhadap pekerjaannya dari  berbagai aspek pekerjaannya. 

Beragam fasilitas dan model pekerjaan yang ada diperusahaan akan memberikan 

persepsi pada penilaian karyawan. Karyawan akan menghasilkan pekerjaan yang 

baik apabila keselamatan kerja mereka terjamin. Keselamatan saat bekerja 

merupakan faktor paling penting dalam menjalankan roda penggerak organisasi.  

Era global sekarang, masih banyak kalangan manajemen yang berpikir 

bahwa kesehatan dan keselamatan kerja dapat menghambat operasi dan adanya 

biaya tambahan. Sehinggan keselamatan kerja menjadi beban bagi manajemen 

operasi. Apabila tidak diperhatikan, kerugian yang terjadi sangat besar 

dibandingkan biaya untuk mengendalikan risiko tersebut. Salah satu yang dapat 

mempengaruhi kinerja yaitu keselamatan kerja (Kuswandi, 2010:27). Pada 

dasarnya, jaminan keselamatan kerja merupakan upaya perusahaan untuk 
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memberikan dukungan atas setiap aktivitas yang dilakukan para karyawan. 

Adanya jaminan keselamatan kerja memberikan perasaan aman yang membuat 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan 

sehingga kepuasan kerja dapat terwujud.  

Kepuasan kerja adalah suatu kondisi dimana para karyawan merasa bahwa 

segala bentuk fasilitas atau jaminan kerja sesuai dengan kepuasan kerja karyawan. 

Apabila dikaitkan dengan kepuasan kerja para karyawan, maka dengan adanya 

jaminan atas keselamatan kerja merupakan suatu kebutuhan. Jadi, apabila dapat 

terpenuhi maka kepuasan kerja pada karyawan dapat terwujud. Kepuasan kerja 

yang tinggi dapat menekan turn over karyawan di perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan menjadi lebih tinggi dan menyebabkan tingkat produktivitas tetap 

terjaga dengan baik.  

Selain aspek keselamatan kerja hal lain yang harus diperhatikan adalah 

dengan menerapkan pelatihan kerja. Hasil penelitian Schmidt (2017) juga 

menegaskan bahwa pelatihan dan kepuasan merupakan satu kesatuan konstruksi 

pengukuran. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang harus diterapkan 

setiap organisasi bagi karyawannya, karena melalui pelatihan karyawan dibekali 

untuk lebih terampil dan produktif. Menurut Dessler (2011:280) pelatihan yaitu 

proses mangajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan 

pekerjaannya. Program pelatihan yang dilaksanakan secara intensif oleh 

perusahaan akan membuat karyawan lebih banyak menyerap ilmu, informasi dan 

mengasah keahlian. Hal ini akan membuat kecenderungan karyawan untuk lebih 

giat bekerja karena dalam penyelesaian pekerjaannya dirasa lebih mudah, 
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sehingga seorang karyawan akan merasa puas dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan.  

PT. Karya Mina Putera Rembang (KMP) merupakan perusahaan yang 

bergerak dengan bentuk awal perusahaan UD (Usaha Dagang), kemudian 

berkembang dan mengalami peningkatan badan usaha menjadi PT. Karya Mina 

Putera. PT. KMP mempunyai bidang usaha yang dimulai dengan perbekalan 

untuk kapal, galangan kapal, pengadaan es balok, sampai olahan hasil laut, 

sehingga terbagi menjadi 4 divisi yaitu divisi galangan kapal,  divisi armada 

kapal, divisi olahan hasil laut dan divisi es balok. Perusahaan yang beralamat di 

dukuh Matalan, desa Purworejo Kec. Kaliori, Kab. Rembang ini memasarkan 

produknya pada agen-agen pemasok untuk penjual ikan yang ada di TPI maupun 

langsung dipasarkan pada kapal-kapal nelayan yang akan berangkat berlayar 

untuk perbekalan kapalnya.  

Setiap memasarkan produknya PT. Karya Mina Putera menggunakan alat 

transportasi truk dengan kapasitas truknya yaitu 6 ton = 120 balok es.Setiap 

harinya dapat menghabiskan 4-5 truk atau sesuai permintaan pasar (dalam 

pembekalan kapal). Kota Rembang adalah kota pesisir sehingga banyak 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, oleh sebab itu hampir setiap 

hari PT. Karya Mina Putera beroperasi memasarkan produknya dengan adanya 

permintaan pasar yang tinggi.  Perusahaan dapat berjalan dengan efektif, efisien 

dan mampu memenuhi permintaan pasar  dengan kompetensi karyawan yang 

sesuai pada bidang pekerjaannya. Penelitian ini dilakukan pada PT. Mina Karya 

Putera Divisi Pabrik Es Balok, karena pada divisi galangan kapal dan armada 
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kapal merupakan divisi yang selalu aktif dalam menjalankan aktivitas kerjanya 

(sering pulang pergi) sehingga kesulitan dalam mengumpulkan data penelitian, 

sedangkan pada divisi olahan hasil laut, kepuasan karyawan dan produktivitas 

kerja sudah cukup baik.  

Fenomena yang terjadi pada karyawan PT. Karya Mina Putera Rembang 

pada Divisi Es Balok adalah rendahnya kepuasan karyawan dan tingkat 

produktivitas kerja. Faktor yang menjadi dominan pada tingkat produktivitas yaitu 

tingkat kepuasan karyawan yang rendah. Kepuasan karyawan rendah dikarenakan 

keselamatan kerja karyawan yang kurang diperhatikan perusahaan dan tidak 

adanya pemberian pelatihan kerja pada karyawan sebelum diijinkan bekerja. 

Perusahaan kurang memperhatikan standar keamanan, bagaimana kondisi 

lingkungan tempat karyawan bekerja dan pemberian demonstrasi kepada 

karyawan tentang pentingnya pemakaian ADP saat bekerja, sehingga tidak adanya 

jaminan keselamatan kerja. Pentinggnya penggunaan ADP yang kurang 

diterapkan pada karyawan seperti sarung tangan karet (untuk mencegah slip pada 

tangan yang dapat mengakibatkan kantung es lepas dari pegangan dan tumpah), 

masker (untuk mengurangi interaksi langsung dari pernafasan ke lingkungan kerja 

dan menghambat terpaparnya udara oleh mikroorganisme dari dalam tubuh), 

plastic apron (untuk mencegah baju karyawan terkena basah dari es maupun 

terkena kotoran lain) an sepatu boots (untuk mencegah slip pada lantai karena 

lantai pada workplace selalu basah oleh tetesan air dari es.  

Meskipun karyawan hanya sebagai operator mesin saja, pelatihan juga 

diperlukan guna mencegah potensi bahaya yang ditimbulkan ditempat kerja. 
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Kurangnya jamininan keselamatan kerja dikarenakan tidak adanya pelatihan kerja 

yang diberikan. Meskipun karyawan hanya sebagai operator mesin saja, pelatihan 

juga diperlukan pentingnya keselamatan kerja dan mencegah potensi bahaya yang 

ditimbulkan pada saat bekerja. Analisis bahaya yang timbul akibat kurangnya 

pelatihan kerja yaitu pada proses packing (menginjak pedal yang terhubung 

dengan sealer, plastik es disisipkan pada sealer dan dipegang ujungnya dengan jari 

saat pedal diinjak sealer menjepit plastik sehingga resiko bahaya yakni jari bisa 

saja terjepit oleh sealer yang panas). Karyawan yang masih kurang maksimal 

dalam bekerja dan banyaknya kecelakaan kerja maka pelatihan kerja dan 

penerapan prosedur standard keselamatan kerja sangat penting dilaksanakan 

karena dengan berkembangnya teknologi juga akan menimbulkan berbagai resiko 

yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil dari penyelenggaraan 

program pelatihan dan keselamatan kerja adalah untuk tercapainya produktivitas 

yang baik. 

Berikut adalah data produktivitas karyawan PT. Karya Mina Putera 

Rembang Devisi Es Balok dapat dilihat pada table 1.1 di bawah ini:  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Tingkat Produktivitas Karyawan PT. Karya Mina Putera 

Rembang Tahun 2015-2019 

Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Produksi 

(ton) 

Target 

(ton) 

Tingkat 

produktivitas 

karyawan (%) 

2015 125 12 20 60% 

2016 125 12 20 60% 

2017 125 10 20 50% 

2018 125 10 30 33% 

2019 125 12 30 40% 

Sumber : PT. Karya Mina Putera Rembang, 2020 
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Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat produktivitas karyawan yang 

mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2015 & 

2016 tingkat produktivitas sebesar 60% dari target 20 ton.  Tingkat produktivitas 

pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 50%  dari target 20 ton.. Begitu pula 

pada tahun 2018 tingkat produktivitas menurun derastis yaitu hanya mencapai 

33% dari target 30 ton. Sedangkat pada tahun 2019 tingkat produktivitas hanya 

mencapai 40% dari 30 ton yang ditargetkan perusahaan. Kesimpulannya adalah 

tingkat produktivitas karyawan PT. Karya Mina Putera Rembang Devisi Es Balok 

yang mengalami penurunan atau rendah, sehingga perlu diperhatikannya beberapa 

faktor yang mendukung tingkat produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan 

tersebut untuk mencapai target yang diharapkan.  

Usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas 

melalui kepuasan karyawannya adalah dengan memberikan jaminan keselamatan 

dan pemberian pelatihan kerja bagi karyawan. Jaminan Keselamatan dan 

kesehatan kerja secara langsung memberikan perasaan yang aman sehingga 

karyawan dapat bekerja tanpa adanya perasaan tertekan dengan kondisi 

disekitarnya dan kepuasan karyawan terpenuhi. Upaya dalam memberikan 

jaminan keselamatan kerja adalah dengan memberikan perlindungan bagi para 

karyawan sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya yang ditimbulkan dari 

kegiatan operasional perusahaan.   

Mengingat pentingnya keselamatan kerja dan pelatihan kerja karyawan 

serta agar tercapainya kepuasan kerja karyawan yang nantinya dapat 

meningkatkan produktivitas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana 
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analisis keselamatan kerja dan pelatihan kerja yang dapat berpengaruh pada 

kepuasan karyawan dan tingkat produktivitas pada PT. Karya Mina Putera 

Rembang Divisi Es Balok. 

Research gap mengenai keselamatan kerja adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Kurniawan (2016) menyatakan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Indra Kurniawan, dkk. (2016) yang menyatakan 

bahwa Keselamatan kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Hervy Budihardjo, dkk (2017) 

yang menyatakn secara parsial bahwa variabel keselamatan kerja berpengaruh 

sigfikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Hendra Hariyadi (2018) yang menyatakan bahwa 

keselamatan kerja memiliki pengaruh langsung negatif namun tidak signifikan 

terhadap produktivitas kerja.   

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Saputra dan Nyoman Sudharma 

(2017) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian Mutmaimanah (2017) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

Penelitian Angel & Rudy (2018) menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Randy (2016) yang menyatakan bahwa 

pelatihan kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja.  
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Penelitian Ardiansyah, dkk. (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Delfi, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja.  

Berdasarkan uraian tersebut maka keselamatan kerja, pelatihan kerja, 

kepuasan karyawan dan produktivitas menjadi hal pentung untuk dikaji lebih 

lanjut. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Analisis 

Keselamatan Kerja Dan Pelatihan Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas 

Dengan Kepuasan Karyawan Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Karya 

Mina Putera Rembang.” 

1.2 Ruang Lingkup 

Adapun pembatasan masalah penelitian ini meliputi berbagai objek pada 

PT. Karya Mina Putera Devisi Es Balok yang terdiri sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan keselamatan kerja dan pelatihan kerja  sebagai 

variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan 

karyawan dan produktivitas  

b. Penelitian ini mengambil obyek di PT. Karya Mina Putera Rembang Devisi 

Es Balok. 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah meningkatnya kasus 

kecelakaan kerja karyawan pada tahun 2015 hingga 2019 dan kurangnya program  

pelatihan kerja yang diberikan karyawan, yang menunjukkan bahwa kepuasan 

karyawan rendah dan tingkat produktivitas yang menurun, sehingga menjadi 
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catatan yang kurang baik dan menyebabkan menurunnya kepuasan karyawan serta 

menurunnya tingkat produktivitas. Berikut pertanyaan penelitian berdasarkan 

permasalahan pasa PT. Karya Mina Putera Rembang:   

a. Bagaimanakah pengaruh keselamatan kerja terhadap kepuasan karyawan 

pada PT. Karya Mina Putera divisi Es Balok? 

b. Bagaimanakah pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan karyawan pada 

PT. Karya Mina Putera divisi Es Balok? 

c. Bagaimanakah pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas pada PT. 

Karya Mina Putera divisi Es Balok ? 

d. Bagaimankaha pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas pada PT. 

Karya Mina Putera divisi Es Balok? 

e. Bagaimanakah pengaruh kepuasan karyawan terhadap produktivitas pada 

PT. Karya Mina Putera divisi Es Blok? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis pengaruh keselamatan kerja terhadap kepuasan karyawan 

pada PT. Karya Mina Putera divisi Es Balok. 

b. Menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan karyawan pada 

PT. Karya Mina Putera divisi Es Balok. 

c. Menganalisis pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas pada PT. 

Karya Mina Putera divisi Es Balok. 

d. Menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas pada PT. 

Karya Mina Putera divisi Es Balok.  



12 
 

 

e. Menganalisis pengaruh kepuasan karyawan terhadap produktivitas pada 

PT. Karya Mina Putera divisi Es Balok.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian terdiri dari dua bagian yaitu manfaat teoritis 

danmanfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan teori apa yang akan 

ditemukan dalam penelitian, sedangkan manfaat praktis ialah temuan yang akan 

menjadi sumbangan atau pertimbangan pada embaga/institusi, managerial, 

karyawan, atau stake holder sehingga diharapkan merupakan solusi untuk menjadi 

lebih baik bagi lembaga dimasa yang akan datang. (Sukirman, 2020 : 5).  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran 

dalam mengembangkan ilmu manajemen dan mampu menjadi referensi 

peneliti berikutnya terhadap aspek-aspek keselamatan kerja, pelatihan kerja, 

kepuuasan karyawan dan produktivitas kerja.   

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen PT. Karya Mina 

Putera Rembang sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

pihak manajemen dalam meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas 

kerja melalui keselamatan kerja dan pelatihan kerja.   


