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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Di jaman globalisasi seperti ini persaingan industri yang semakin kompetitif 

membuat perusahaan berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

dalam menghasilkan barang yang berkualitas tinggi agar dapat bertahan 

dalam persaingan. 

Sumber Daya Manusia merupakan hal penting bagi perusahaan dalam 

mendukung proses produksi. Dalam melakukan proses produksi, karyawan selalu 

berhubungan dengan mesin – mesin yang berbahaya dan bisa menimbulkan resiko 

kecelakaan kerja. Semakin cukup jumlah dan kualitas fasilitas K3, maka mutu kerja 

karyawan akan semakin tinggi. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan 

kerja, maka karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga mereka 

akan bekerja lebih baik dan merasa nyaman. 

Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja tidak lepas dari masalah – masalah 

yang berkaitan dengan keselamatan dalam bekerja yang langsung berhubungan 

dengan peralatan dan mesin untuk menunjang proses produksi. Penggunaan 

berbagai alat dan mesin ini menyebabkan karyawan tidak akan lepas dari resiko 

yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Resiko ini dapat menimpa 

tenaga kerja kapan saja dan dimana saja, sehingga membutuhkan perhatian khusus 

dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pengusaha, tenaga kerja, dan perusahaan. 

Keselamatan dan kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia. Berbagai alat 

dan teknologi buatan manusia disamping memberi manfaat bagi kehidupan 

manusia, juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif termasuk di tempat 

kerja. Penggunaan  peralatan kerja yang canggih dapat memperkecil dampak 

terhadap risiko kecelakaan kerja, kerugian dan PAK (Penyakit Akibat Kerja). 

Setiap tempat kerja mengandung risiko dan sumber bahaya untuk para pekerja. 
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K3 adalah peraturan yang dibuat bagi karyawan maupun pengusaha sebagai 

upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dengan cara mengenali 

beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan akibat kerja serta tindakan 

antisipasi apabila terjadi kecelakaan akibat kerja. 

Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan K3 dalam perusahaan yaitu dapat 

memacu produktivitas kerja dari karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, dengan pelaksnaan K3 karyawan akan 

merasa aman, nyaman dan terlindungi dari bahaya yang mengancam sehingga secara 

tidak langsung dapat meningkatkan motivasi dan kegairahan kerja mereka. 

Meningkatakan efisiensi atau produktivitas perusahaan, karena dengan melaksanakan 

K3 memungkinkan semakin berkurangnya kecelakaan kerja sehingga akan dapat 

mingkatkan efisien dalam perusahaan. Mengaktifkan pengembangan dan pembinaan 

SDM. Karyawan adalah sumber daya yang amat berharga bagi perusahaan, semua 

pekerja ingin diakui martabatnya sebagai manusia melalui sistem penerapan prinsip 

K3.(Ardana, Mujiati, & Utama, 2012). 

Tujuan program K3 adalah mengurangi biaya perusahaan jika terjadi 

kecelakaan akibat kerja di perusahan. Faktor K3 merupakan hal yang sangat  

penting karena terkait dengan kinerja karyawan yang akhirnya berpengaruh terhadap 

kinerja di perusahaan. Ada beberapa kasus  yang terjadi kecelakaan di tempat kerja 

sudah tidak menjadi rahasia umum. Oleh karena itu perlu ditanamkan jiwa bahwa 

K3 merupakan bentuk kebutuhan wajib dan sangat penting bagi karyawan. Adanya 

program ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan semangat kerja karyawan sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

PT. XXX merupakan salah satu perusahaan karoseri angkutan darat yang pada 

awal dibentuk, usaha utamanya bergerak dalam bidang pembuatan, perbaikan dan 

renovasi beragam tipe kendaraan, seperti bus, ambulance, double cabin, derek, box 

dan sebagainya sesuai dengan pesanan dari konsumennya. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, perusahaan mengembangkan unit bisnisnya dan 

membuat divisi Stamping and Tools.  
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Divisi Stamping and Tools ini utamanya bertugas untuk memproduksi pressed 

parts component dengan menggunakan bahan baku berupa plat besi yang kemudian 

di cetak ataupun dipotong dengan menggunakan mesin press yang beratnya dapat 

lebih dari 500 ton. Walaupun perusahaan telah menggunakan mesin produksi yang 

canggih serta memiliki sensor pengaman di dalam melakukan proses produksinya 

akan tetapi kecelakaan kerja pada di divisi ini masih tetap saja terjadi, beberapa 

jenis kecelakaan yang terjadi diantaranya seperti tangan terjepit mesin, maupun 

tersayat plat besi yang digunakan sebagai bahan baku produksi. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andrika selaku Supervisor SHE di PT. 

XXX pada tanggal 8 Agustus 2018, mendapatkan data kecelakaan kerja di PT. 

XXX dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sebagai berikut : 

 

Tabel. 1.1. Data Kecelakaan KerjaPT. XXX yang telah diolah 

Tahun Jumlah Kecelakaan Kerja 

2016 138 kasus 

2017 71 kasus 

2018 Kemungkinan akan menurun 50% dari 

kasus 2017 

           Sumber : Data Sekunder Oktober 2018 

 

Berdasarkan data kecelakan kerja di Indonesia dari Badan Pusat Statistik dari 

tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel. 1.2. Data BPS yang telah diolah 

 

 

 

 

          

     Sumber : Data Sekunder Oktober 2018 

 

Tahun Jumlah Kecelakaan Kerja 

2015 110.285  kasus 

2016 105.182 kasus 

2017   80.392 kasus 
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Proses kerja di perusahaan masih bersifat padat karya sehingga 

cukup berisiko terhadap kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan perusahaan 

kecelakan kerja keseluruhan dari divisi karoseri dan stemping pada tahun 

2016 mencapai 138 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 71 kasus 

dan pada tahun 2018 perusahaan akan memaksimalkan angka kecelakaan 

kerja turun 50% dari kasus di tahun sebelumnya. Sedangkan data kecelakaan 

kerja di indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terjadi 

penurunan tren kecelakaan kerja setiap tahunnya. Pada 2015 terjadi 110.285 

kasus kecelakaan kerja, Sedangkan 2016 turun menjadi 105.182 kasus atau 

turun sekira 4,6 persen. Sementara di 2017 hingga agustus tercatat 80.392 

kasus. Selama ini penerapan K3 seringkali dianggap sebagai beban biaya, 

bukan sebagai investasi perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 

Identifikasi PelaksanaaniKeselamatanidan KesehataniKerja (K3)idiiPT. XXX 

adalah  

Bagaimana Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi: 

a. Bagaimana ketersediaan Alat Pelindung Diri yang digunakan ? 

b. Bagaimana fasilitas Keselamatan Kerja yang di berikan oleh perusahaan ? 

c. Bagaimana fasilitas  Kesehatan Kerja yang diberikan oleh perusahaan ? 

 

1.3.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

BerdasarkaniRumusaniMasalah di atas,imaka tujuan peneliti ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

di PT. XXX dari 3 hal berikut yaitu : 

a. Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan Alat Pelindung Diri yang 

digunakan ? 
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b.  Untuk mengetahui bagaimana fasilitas Keselamatan Kerja yang di berikan 

perusahaan ? 

c. Untuk mengetahui bagaimana fasilitas Kesehatan Kerja yang diberikan 

perusahaan ? 

 

MANFAAT PENELITIAN 

 

Peneliti berharap kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

semaksimal mungkin kepada berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi Praktisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan 

masukan dalam mengetahui tentang identifikasi pelaksanaan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) di PT. XXX. 

2. Bagi Akademisi, diharapkan memberikan gambaran yang obyektif dan 

teoritis tentang identifikasi pelaksanaan (K3) di PT. XXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


