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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Dalam era globalisasi seperti saat ini, maka  persaingan yang ketat 

menjadi sebuah tuntutan bagi perusahaan untuk memenangkan pangsa pasarnya. 

Oleh karena itu  sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan yang kompeten 

sangat diperlukan (Kusuma, 2010 :38). Sebagai tenaga kerja tidak dapat terlepas 

dari masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ketika 

melaksanakan pekerjaan (Mangkunegara, 2010: 12). Perlindungan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dalam lingkungan kerja adalah hal yang penting 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Manusia tidak sekedar sebagai alat 

produksi tetapi juga sebagai aset perusahaan yang sangat berharga, maka tenaga 

kerja harus dilindungi kesehatan dan keselamatannya. Oleh karena itu, perhatian 

terhadap K3 mulai meningkat dan di tangani sebagai bagian penting pada proses 

produksi (Ramli, 2010:15).  

Kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul sebagai dampak aktivitas 

bekerja dapat merugikan karyawan dan juga mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, maka dari itu Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 

perusahaan. Jadi pemahaman tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

pada dasarnya mengarah pada keterkaitan pekerja dengan peralatan kerja yang 
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digunakan dalam bekerja, serta hubungan antara pekerja dengan lingkungan 

kerjanya, dengan sesama rekan kerja maupun dengan pimpinannya.  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan agar tenaga kerja memperoleh keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah, serta hasil karya dan budaya untuk menuju 

masyarakat adil dan makmur (Mangkunegara, 2011: 43).  

Pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

merupakan suatu usaha yang dirumuskan untuk kepentingan pekerja maupun oleh 

pengusaha sebagai upaya untuk mencegah adanya pengaruh yang di timbulkan 

oleh kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja pada suatu lingkungan kerja 

melalui upaya untuk mengenali segala sesuatu yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan dan munculnya suatu penyakit yang di akibatkan dari 

kegiatan bekerja. Keselamatan kerja sangat berpedoman terhadap perlindungan 

kesejahteraan kondisi fisik karyawan. Tujuan yang hendak di capai dalam 

program keselamatan kerja perusahaan adalah upaya untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja yang terkait dengan pekerjaan yang dijalankannya. Sedangkan 

kondisi kesehatan kerja itu terkait dengan fisik, mental, dan kondisi stabilitas 

emosi seseorang. Seseorang dapat dikatakan sehat jika tidak terkena berbagai 

macam penyakit, serta bebas dari masalah yang terkait dengan kesehatan 

seseorang ketika seseorang itu melaksanakan pekerjaannya. Manajemen 

kesehatan pada perusahaan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan seseorang 

secara keseluruhan (Mathis dan Jackson, 2012 :245) 
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Keselamatan kerja diartikan sebagai keselamatan kerja yang terkait 

dengan alat kerja, mesin, proses pengelolahan tempat kerja,lingkungannya serta  

system  melakukan pekerjaan  . (Sama’mur, 2014:1). 

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kelancaran proyek dan 

meminimalisasi kecelakaan kerja. Pengelolan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) secara tidak baik akan menimbulkan sejumlah kerugian 

untuk perusahaan. Secara garis besar kinerja diketahui melalui apa yang perlu dan 

harus diukur dari perilaku kerja yang mencerminkan unsur-unsur penilaian 

pelaksanaan pekerjaan, yaitu aspek kondisi lingkungan kerja fisik dan sosial, dan 

aspek kepribadian tenaga kerja. Kecelakaan kerja tidak dapat dielakkan secara 

menyeluruh. Namun demikian setiap perencanaan, keputusan, organisasi harus 

mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. 

Aspek dan Faktor yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

antara lain lingkungan kerja, alat kerja dan bahan, cara melakukan pekerjaan, 

beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan 

karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang 

didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah 

pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi 
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pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan 

lingkungan kerja.  

Dengan adanya di berlakukan program kesehatan dan keselamatan 

kerja pada awal januari 2018 untuk mempermudah karyawan agar tetap  

mematuhi peraturan yang ada dan mau melakukan peraturan yang di berikan oleh 

perusahaan dengan baik dan dari perusahaan sendiri telah memulai pelaksanaan 

kesehatan dan keselamatan kerja dan perusahaan belum memberikan tunjangan 

semua karyawan seperti BPJS dan JAMSOSTEK . Maka dari itu saya akan 

menceritakan dari awal mengapa perusahaan panca jaya menjalankan  

pelaksanaan langsung pada awal bulan januari 2018 kepada seluruh karyawan 

perusahaan panca jaya tersebut.   

Pada awalnya perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” berada di 

Karangmalang,  Kecamatan Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan, Provinsi 

Jawa Tengah.Produk Usahanya adalah Mie Kering. Dan perusahaan “Panca Jaya” 

berdiri pada bulan Januari 1994 dan pada waktu itu Perusahaan belum 

melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan kerja di karenakan pada 

waktu itu karyawan yang bekerja di perusahaan masih terlalu sedikit akhirnya 

Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) “Panca Jaya” belum memutuskan untuk 

melakukan program-program kesehatan dan keselamatan kerja di Perusahaan 

tersebut. Setiap tahun karyawan ada yang keluar dan karyawan ada yang masuk 

dan setiap tahun berganti pada waktu bulan september 2010 perusahaan ini 

sempat jatuh bangun / bangkrut dan akhirnya di tutup. Direktur (sebagai 

pimpinan perusahaan) ini tetap kerja keras meskipun sempat jatuh bangun 
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merintis dari 0 sampai sukses saat ini. Pada waktu 2013 merintis dari 0 mulai dari 

beli alat-alat produksi sampai memiliki banyak karyawan sampai saat ini. Dan 

sebelum di buat program-program kesehatan dan keselamatan kerja ini Bapak 

Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) sempat merundingkan dengan karyawan 

minta persetujuan dari karyawan yang muda sampai yang berusia lanjut. Dan 

akhirnya semua karyawan yang bekerja di perusahaan setuju dengan keputusan 

bapak Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) untuk memberikan program-

program kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Dan akhirnya pada bulan 

Januari 2018 Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” mulai memberlakukan 

sistem kesehatan dan keselamatan kerja bagi para karyawannya, dan perusahaan 

sendiri belum memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawannya seperti 

BPJS dan JAMSOSTEK. Pelaksanaan K3  yang di lakukan oleh perusahaan yaitu 

tentang alat-alat yang di gunakan seperti alat pemadam kebakaran, kotak P3K 

untuk membantu karyawan jika karyawan ada yang terluka bisa menggunakan 

obat-obat yang tersedia di kotak P3K yang telah di sediakan oleh perusahaan.  

Dengan adanya pelaksanaan program kesehatan keselamatan kerja 

karyawan tersebut sangat terjamin dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan karyawan sangat membuktikan kerja 

keras yang tidak pernah lelah agar perusahaan panca jaya terus maju dan 

berkembang dan bisa memiliki banyak cabang di seluruh kota di Indonesia 

dengan memproduksi Mie Kering.   
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Dan adanya perkembangan dari tahun 1994-2018 saat ini perusahaan 

perlu membuat program agar memudahkan karyawan untuk tetap bekerja di 

perusahaan dan perusahaan akan tetap memiliki keuntungan dan tidak 

menimbulkan kerugian dalam perusahaan panca jaya tersebut. 

Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul ” 

DESKRIPSI  PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN 

KERJA (K3) DI PERUSAHAAN PANCA JAYA”. 



7 
 

1.2. Rumusan Masalah  

Permasalahan pada penelitian ini dapat di rumuskan :  

“Bagaimana deskripsi pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) di perusahaan Panca Jaya?” 

 

1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan : 

Secara garis beras dari latar belakang permasalahan tersebut tujuan 

yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui  bagaimana deskripsi pelaksanaan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan Panca Jaya.” 

1.3.2. Manfaat : 

Secara garis besar dari latar belakang permasalahan tersebut manfaat 

yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan bagi 

pengembangan studi tentang identifikasi program K3. Bagi peneliti yang 

sejenis hasil penelitian tersebut mampu digunakan sebagai rujukan 

sehingga dapat dihasilkan penelitian-penelitian sejenis dengan variable-

variable yang lain.  
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi kepada 

pihak Perusahaan Panca Jaya Kota Pekalongan Jawa Tengah dalam 

rangka untuk meningkatkan pelaksanaan program K3.  


