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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri di Indonesia menimbulkan munculnya persaingan 

yang semakin ketat terlebih sekarang ini ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau 

MEA. Dengan adanya MEA, perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya yang 

mereka miliki untuk dapat bersaing di pasar global. Karyawan adalah salah satu 

sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena karyawan memiliki peran 

penting dalam hal mengoptimalkan bahan baku untuk menjadi suatu produk yang 

berkualitas tinggi , tidak hanya itu saja para karyawan juga memiliki bakat, 

tenaga, pengetahuan, ketrampilan dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan 

perusahaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan. Sumber daya 

manusia dalam proses industri diharapkan mampu untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan, sehingga perusahaan juga mengusahakan berbagai cara untuk 

mengembangkan potensi sumber daya manusia yang mereka miliki dengan cara 

memberikan pelatihan, membimbing dan mengarahkan sumber daya manusia agar 

mereka menjadi sumber daya manusia yang mampu membantu tercapainya tujuan 

perusahaan.  

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia 

memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam sebuah proses 

produksi, dimana mesin atau alat produksi tidak dapat bekerja atau beroperasi 

sendiri tanpa adanya bantuan dan keberadaan sumber daya manusia di perusahaan. 
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Dalam hal ini, sumber daya manusia menjadi penggerak kegiatan yang dilakukan 

di perusahaan, keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana 

perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka dalam mengelola 

sistem manajemen sumber daya mereka termasuk sumber daya manusianya. 

Karyawan sebagai tenaga kerja tidak dapat terlepas dari suatu masalah dalam 

pekerjaannya terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini 

dikarenakan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang mengoperasikan 

proses produksi maka perusahaan harus melindungi karyawannya terutama dalam 

hal keselamatan dan kesehatannya kerja. Sumber daya manusia juga perlu di 

proteksi melalui sistem jaminan kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu 

langkah melindungi karyawan pada saat bekerja bila terjadi suatu kecelakaan 

ataupun sakit akibat kerja karena jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 73 tahun 

2000 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan 

sejahtera, bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan 

dan penyakit akibat kerja. K3 sangat penting bagi karyawan karena dengan adanya 

perlindungan terhadap K3 karyawan merasa diri mereka aman dan nyaman disaat 

bekerja. Perusahaan dalam memproteksi karyawannya juga bisa berbentuk 

finansial maupun non finansial, sehingga karyawan dapat melakukan aktivitas 

dengan tenang dan nyaman. Perusahaan menunjukan kepemimpinan dan 

komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan 
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anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana yang diperlukan di 

bidang keselamtan dan kesehatan kerja. Dengan komitmen dan kepemimpinan 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan diharapkan 

karyawan mematuhi kebijakan K3 yang ada dalam lingkungan perusahaan maka 

hal ini akan meminimalisasikan kecelakan yang terjadi pada saat bekerja atau 

yang biyasa disebut dengan zero accident.  

Zero accident atau kecelakaan nol berarti dalam sebuah perusahaan tidak 

terdapat kecelakaan kerja baik yang bersifat cidera ataupun yang mengakibatkan 

kematian kepada karyawan. Kecelakaan nihil menurut Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja No. 1 tahun 2007 adalah suatu kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat 

kerja yang mengakibatkan pekerja sementara tidak mampu bekerja selama 2x24 

jam dan atau menyebabkan kehilangan waktu kerja melebihi shift berikutnya pada 

kurun waktu tertentu dan jumlah jam kerja orag tertentu. Dalam 

meminimalisasikan kecelakaan sangatlah penting karena dengan 

meminimalisasikan kecelakaan maka sumber daya manusia mereka merasa 

nyaman dan aman pada saat bekerja. Perusahaan memberikan prosedur 

keselamatan dan alat pelindung diri kepada setiap karyawan, maka karyawan juga 

perlu mematuhi prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan. Dengan adanya 

kebijakan zero accident berarti perusahaan menghargai manusia atau menghargai 

karyawannya, bahwa setiap karyawan adalah orang yang penting bagi perusahaan 

dan tidak membiarkan adanya satu karyawan yang cidera akibat human eror 

ataupun akibat kesalahan yang terjadi pada mesin saat beroperasi. 
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PT Dua Kelinci dibentuk sebagai perusahaan yang terdaftar pada tanggal 15 

Juli 1985 di Pati, Jawa Tengah oleh generasi kedua yaitu Bapak Ali Arifin dan 

Bapak Hadi Sutiono yang bergerak sebagai produsen makanan ringan yang 

berbahan baku berbagai jenis kacang tanah, biji-bijian dan butiran gandum. Pada 

tahun 2000 pengembangan produk dimulai dan teknologi mesin peoduksi dan 

peralatan terkini juga mulai diperkenalkan dan pada tahun 2007 PT Dua Kelinci 

mulai menerapkan standar kualitas internasional, keamanan pangan dan standar 

halal untuk semua produk dan sekarang ini PT Dua Kelinci juga merambah dalam 

kategori produk baru seperti produk minuman dan wafer cokelat. PT Dua Kelinci 

memegang sertifikat HAACP, Good Manufacturing Pratices, Quality 

Management Sytem ISO 9001: 2008, dan Food Safety Management ISO 22000: 

2005. 

PT Dua Kelinci mendesain tempat kerja dengan standar kenyamanan bagi 

karyawannya dan karyawan juga di perbolehkan untuk memberikan usulan atau 

masukan perbaikan kondisi tempat kerja. Dari sisi kesehatan layanan dokter 

disediakan oleh perusahaan secara cuma-cuma dan juga ada perusahaan 

mengirimkan karyawannya untuk mengikuti bergabai seminar dan pelatihan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan perusahaan 

memberikan keleluasaan para karyawan mengenai kondisi tempat kerjanya dan 

adanya layanan dokter yang ada di perusahaan ini sebagai salah satu upaya 

perusahaan dalam menjalakan program keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan, dengan karyawan merasa aman dan nyaman pada saat bekerja maka 

karyawan akan merasa positif dan mengikuti kebijakan perusahaan tentang 
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program K3 ini sendiri. Dengan begini maka perusahaan dapat meminimalisirkan 

tingkat kecelakaan kerja yang ada di perusahaan. Mencapai zero accident tidaklah 

mudah, akan tetapi PT Dua Kelinci mencapai zero accident itu dengan 

meminimalisirkan kecelakan kerja dengan cara membuat lingkungan kerja 

karyawan aman dan memberikan kenyamanan serta adanya tenaga medis yang 

akan memberikan pertolongan pertama kepada setiap karyawan. Tercapai zero 

accident ini menegaskan bahwa PT Dua Kelinci adalah perusahaan yang 

mengedepankan keselamatan tenaga kerjanya karena sumber daya manusia adalah 

kunci utama dalam proses menjalankan sebuah bisnis.  

K3 sekarang ini menjadi hal yang sangat penting bagi sumber daya manusia 

karena sumber daya manusia tidak terlepas dari ancaman kecelakaan akibat kerja 

di lingkungan kerja mereka, dengan memperhatikan uraian di atas jika karyawan 

mengalami kecelakaan akibat kerja hai ini akan berdampak bagi perusahaan dan 

bagi karyawannya itu sendiri. Jika kecelakaan akibat kerja ini terjadi maka 

karyawan tidak dapat lagi bekerja dengan baik atau kinerja karyawan tersebut 

menurun dibandingkan ketika karyawan masih sehat. Hal ini berpengaruh pada 

produksi perusahaan jika perusahaan kehilangan salah satu pekerjanya.  

 Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap karyawan 

dan melakukan wawancara terhadap karyawan PT Dua Kelinci, untuk 

mendapatkan informasi mengenai bagaimana sistem pelaksaaan program K3 ini 

diterapkan oleh perusahaan.  Dengan melaksanakan program K3 dengan benar 

dan tepat zero accident dapat dicapai oleh perushaan dan dalam mempertahankan 

zero accident perusahaan akan menghadapi kendala dalam menurunya tingkat 
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disiplin kerja terhadap kebijakan K3 yang ada di perusahaan. Menerapkan dan 

menghadapi tantangan dalam mempertahankan zero accident  memiliki banyak 

hambatan yang nantinya akan dihadapi perusahaan salah satunya adalah terletak 

di karyawan itu sendiri yang memiliki latar belakang pendidikan, budaya dan usia 

yang berbeda-beda satu sama lain serta yang paling penting adalah tingkat 

penurunan disiplin kerja karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas mengenai 

keselamatan dan kesehatan kerja maka, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN ZERO 

ACCIDENT di PT DUA KELINCI” 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di bagian latar belakang mengenai pentingnya upaya 

mempertahankan zero accident terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di 

perusahaan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi 

program keselamtan dan kesehatan kerja serta tantangan yang akan dihadapi PT 

DUA KELINCI dalam upaya mempertahankan zero accident. Adapun pertanyaan 

penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan PT. Dua Kelinci dalam mempertahankan zero 

accident? 

2. Bagaimana presepsi karyawan tentang penerapan program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja  pada PT Dua Kelinci? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian berdasarkan 

permasalahan adalah: 

1. Menganalisis kebijakan perusahaan PT. Dua Kelinci dalam 

mempertahankan nihil kecelakaan atau zero accident. 

2. Menganalisis presepsi karyawan tentang  penerapan program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja pada PT Dua Kelinci.  

 1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pengetahuan bagi para 

pembeca tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam 

upaya meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT 

DUA KELINCI. 

 

 

 

 

 

 


