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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia merupakan penentu kelangsungan perusahaan dalam 

mencapai tujuan keberhasilannya di masa mendatang. Karyawan adalah aset 

terbesar perusahaan yang perlu dijaga kelangsungannya selama bekerja untuk 

perusahaan sehingga sumber daya manusia tersebut bisa memberikan kemampuan 

terbaiknya dalam bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Manajemen sumber 

daya manusia sangat berperan penting untuk mengatur pengelolaan SDM agar 

memberikan hasil yang maksimal dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. 

Menurut Suhendi (2010:260) loyalitas karyawan pada suatu perusahaan 

ditunjukkan dengan komitmen karyawan di dalam perusahaan, komitmen dalam 

berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor yaitu dari diri sendiri 

dan organisasi. Sedangkan menurut Gilbert (dalam Rukmi Tien Martiwi 2012) 

menyatakan bahwa loyalitas adalah saling mengenal antar anggota dalam 

kelompoknya yang besar, perasaan memiliki yang kuat, memiliki teman yang 

banyak dalam perusahaan, dan lebih luas lagi di luar perusahaan terdapatnya 

hubungan pribadi selama mereka menjalani pekerjaan. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi karyawan untuk menjadi loyal, diantaranya pemberdayaan, 

jaminan kesehatan keselamatan kerja dan promosi jabatan. 
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Loyalitas kerja menurut Steers & Porter (dalam Berto 2017), akan tercipta 

apabila karyawan merasa tercukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup dari 

pekerjaannya, sehingga mereka betah bekerja dalam suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan harus menyadari bahwa sumber daya manusia pada                  

dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang semakin bertambah dan 

kompleks, maka perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya 

berupa pemberdayaan, yaitu pemberian material maupun non material, maka 

diharapkan timbul adanya loyalitas kerja karyawan. Pemberdayaan menurut Eddy 

Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun kemampuan karyawan dengan mendorong, memotivasi, 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk 

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2009). 

Faktor lainnya adalah jaminan kesehatan, perusahaan perlu memelihara 

kesehatan para karyawan, kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik ataupun 

mental. Kesehatan para karyawan yang buruk akan mengakibatkan kecenderungan 

tingkat absensi yang tinggi dan produksi yang rendah. Adanya program kesehatan 

yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena mereka 

akan lebih jarang absen bekerja dengan lingkungan yang menyenangkan, sehingga 

secara keseluruhan akan mampu bekerja lebih lama dan nyaman. Penciptaan 

lingkungan kerja yang sehat secara tidak langsung akan mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan loyalitas kerja karyawan (Tulus, 2010:159). 

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, 

karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. 
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Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, 

alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja 

bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air,                               

di dalam air, maupun di udara. “Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha 

untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan 

yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan” (Suma’mur, 2011:104). Penyebab 

kecelakaan kerja ada empat faktor diantaranya: faktor nasib dari para karyawan, 

faktor lingkungan fisik pada karyawan, seperti mesin, gedung, ruangan, peralatan. 

Faktor kelalaian manusia dan faktor ketidakserasian kombinasi faktor-faktor 

produksi yang dikelola dalam perusahaan (Soeprihanto, 2009:47). 

Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang benar-benar menjaga kesehatan 

dan keselamatan karyawannya dengan membuat aturan tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan 

perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau 

akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan 

merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang 

sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan produktifitas kerja karyawan 

meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam 

membangun dan membesarkan usahanya serta meningkatkan loyalitas karyawan. 

Ketika karyawan memiliki rasa aman dan nyaman karena dirinya merasa 

mendapatkan perlindungan yang baik dari perusahaan, maka karyawan tersebut 

juga akan bekerja dengan perasaan yang tenang dan akan bekerja secara baik. 
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Menurut Mangkunegara (2009:161), keselamatan kerja adalah perlindungan 

karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan 

pekerjaan. Resiko keselamatan mencakup aspek-aspek dari lingkungan kerja yang 

dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, 

keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. 

Kesehatan kerja merupakan usaha dan aturan-aturan untuk menjaga kondisi 

perburuhan dari kejadian atau keadaan yang merugikan kesehatan  dan kesusilaan, 

baik keadaan yang sempurna fisik, mental maupun sosial sehingga 

memungkinkan seseorang dapat bekerja dengan optimal. 

Selain itu, faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan adalah 

promosi jabatan. Menurut Siagian (2009:169) promosi adalah perpindahan 

karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih 

besar, tingkatan hirarki jabatannya lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih 

besar pula. Manajemen harus selalu mampu mendorong para karyawannya untuk 

bekerja dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya, serta memberikan kepastian 

kepada mereka promosi jabatan yang lebih tinggi bagi yang mampu memberikan 

kontribusi prestasi lebih bagi perusahaan. Semakin banyak promosi jabatan yang 

ditawarkan maka akan semakin tinggi loyalitas kerja meraka karena merasa puas 

dan senang.  

Kudus merupakan kabupaten yang mempunyai banyak jenis pabrik rokok, 

salah satu diantaranya yang berkembang cukup pesat adalah pabrik rokok Sukun. 

Namun demikian, kajian mengenai keberadaan pabrik ini belum banyak 

dilakukan. PR Sukun adalah suatu perusahaan perseorangan yang didirikan Bapak 
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MC Wartono Pada tahun 1949 serta mendapatkan izin cukai no. SIP 6500/F; no. 

pengawasan bandrol K2417; dan ijin HO no. 067/WF/HO. Pabrik Rokok 

Sukun kini telah dikenal sebagai salah satu dari sedikit perusahaan rokok nasional 

yang bertahan dengan identitas dan kekuatannya.   

Fenomena yang terjadi pada PR Sukun Kudus adalah karyawan dalam 

bekerja terlihat tidak semangat disebabkan oleh kebutuhan kerja karyawan kurang 

memadai seperti fasilitas pendukung yang masih perlu ditambah untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memuaskan karyawan dimana 

lingkungan juga berdampak pada kesehatan karyawan. Selain itu masih ada 

beberapa karyawan yang terlambat masuk kerja dan belum melakukan standar 

operasional prosedur dalam pekerjaannya sehingga berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan karyawan. Selain itu, perusahaan hanya memberikan promosi jabatan 

kepada senior yang telah lama mengabdi untuk perusahaan, bukan karena 

kopetensi yang dimiliki. Hal tersebut dapat membuat loyalitas karyawan turun 

dengan ditandai ketaatan dalam perintah atasan berkurang dan rasa ingin keluar 

dari perusahaan. 

Tabel 1.1. 

Rekapitulasi Data Keterlambatan Karyawan PR Sukun Kudus 

Bulan Juli – Desember Tahun 2018 

Bulan Jumlah Karyawan Keterlambatan 

Juli 369 11 

Agustus 369 9 

September 369 14 

Oktober 369 19 

November 369 27 

Desember 369 33 

Sumber : PR Sukun Kudus, 2019. 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan PR Sukun 

Kudus yang mengalami keterlambatan terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan 

kurangnya semangat dalam mentaati peraturan sehingga dapat dikatakan loyalitas 

karyawan kurang terhadap perusahaan.  

Research gap dalam penelitian ini adalah Titus Austyn, Tuty Lindawati, 

Dominicus Wahyu Pradana (2017) menunjukkan pemberdayan karyawan 

mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan terhadap loyalitas kerja 

karyawan. Berbeda dengan penelitian Kenneth J,et al., (2016) yang mengataka 

bahwa pemberdayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan. Indra 

Kurniawan AS Djamhur Hamid Ika Ruhana (2015) mengemukakan dalam 

penelitiannya bahwa kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh terhadap 

loyalitas kerja. Hal ini berbanding terbalik dengan Amalia Magfirah (2017) yang 

mengemukakakn bahwa kesehatan dan keselamatan kerja tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas kerja. Kemudian promosi jabatan 

menurut Taufiq (2016) bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas kerja karyawan. Sedangkan menurut Dyah Nurul Isnaini (2016), promosi 

jabatan berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang diatas,  penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan PR Sukun 

dengan mengambil judul “Pengaruh Pemberdayaan, Jaminan Kesehatan 

Keselamatan Kerja dan Promosi Jabatan Terhadap Loyalitas Kerja 

Karyawan Pada PR Sukun Kudus”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah lingkungan kerja, 

instensif, komunikasi, motivasi, pengembangan karir, partisipasi kerja dan 

kesehatan keselamatan kerja. Namun dalam penelitian ini dibatasi pada  

pemberdayaan, jaminan kesehatan keselamatan kerja dan promosi jabatan 

sebagai variabel independen dan loyalitas kerja karyawan sebagai variabel 

dependen. 

1.2.2. Subyek dari penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PR Sukun Kudus 

sebanyak 369 karyawan dan sebagai objek dalam penelitian ini adalah PR 

Sukun Kudus. 

1.2.3. Penelitian dilakukan empat bulan setelah judul disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

PR Sukun adalah salah satu perusahaan rokok yang ada di kota Kudus dan 

didirikan Bapak MC Wartono. Pabrik Rokok Sukun kini dikenal sebagai salah 

satu dari sedikit perusahaan rokok nasional yang bertahan dengan identitas dan 

kekuatannya. Namun dibalik keeksistensiannya terdapat beberapa fenomena yang 

didalamnya, yaitu:  

a. Karyawan dalam bekerja terlihat tidak semangat disebabkan kebutuhan kerja 

karyawan kurang memadai seperti fasilitas pendukung yang masih perlu 

ditambah. 
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b. Beberapa karyawan terlambat masuk kerja dan belum melakukan standar 

operasional prosedur dalam pekerjaannya sehingga berbahaya bagi kesehatan 

dan keselamatan karyawan.  

c. Perusahaan hanya memberikan promosi jabatan kepada senior yang telah lama 

mengabdi untuk perusahaan, bukan karena kopetensi yang dimiliki. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas kerja karyawan pada PR Sukun Kudus? 

1.3.2. Apakah jaminan kesehatan keselamatan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan pada PR Sukun Kudus? 

1.3.3. Apakah promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas kerja karyawan pada PR Sukun Kudus? 

1.3.4. Apakah pemberdayaan, jaminan kesehatan keselamatan kerja dan promosi 

jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja 

karyawan pada PR Sukun Kudus secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan terhadap 

loyalitas kerja karyawan pada PR Sukun Kudus. 
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1.4.2. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan jaminan kesehatan 

keselamatan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PR Sukun 

Kudus. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan promosi jabatan terhadap 

loyalitas kerja karyawan pada PR Sukun Kudus.  

1.4.4. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan, jaminan 

kesehatan keselamatan kerja dan promosi jabatan terhadap loyalitas kerja 

karyawan pada PR Sukun Kudus secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam 

penelitian dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya serta menambah keilmuan 

bagi para mahasiswa. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat 

kebijakan menyangkut nilai-nilai strategis mengenai pemberdayaan, 

jaminan kesehatan keselamtan kerja dan promosi jabatan terutama 

pengaruhnya terhadap loyalitas kerja karyawan. 


