
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peranan sumber daya manusia merupakan hal dasar untuk mencapai tujuan 

organisasi tanpa adanya peranan sumber daya manusia aktivitas atau kegiatan 

suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Disetiap organisasi atau 

perusahaan menginginkan pegawai memiliki kinerja yang sangat tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya dengan kinerja yang sangat tinggi diharapkan tujuan dan 

pencapaian organisasi atau perusahaan akan tercapai sesuai tujuan. Kinerja yang 

maksimal dari pegawai dapat dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang 

mempu mengarahkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap pegawai 

sehingga pegawai dalam bekerja secara optimal.  

 Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta 

munculnya inovasi-inovasi baru dibidang teknik produksi, telah mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya 

manusianya, agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sumber 

daya manusia sebagai karyawan tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan 

keselamatan dan kesehan kerja sewaktu bekerja, dengan menjamin keselamatan 

dan kesehatan kerja dapat menumbuhkan semangat kerja pada karyawan. 

 Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi resiko bahaya dalam bentuk 

kecelakaan dan penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan tersebut tergantung 

dari jenis tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan 
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tenaga-tenaga pelaksana. Kasus-kasus kecelakaan penyakit di dunia, Indonesia 

masih cukup besar, baik di kota maupun di desa, baik di sektor industri dan jasa 

maupun juga di sektor pertanian. Kecelakaan dan penyakit kerja tersebt 

mengakibatkan banyak pekerja meninggal dan cacat, sehingga tidak mampu lagi 

bekerja, dengan kondisi fisik yang menurun atau menjadi tidak mampu lagi untuk 

bekerja, penghasilan pun akan berkurang atau menjadi tidak ada. 

 Terjadinya kecelakaan atau penyakit kerja dan dapat berakibat kematian, 

atau karyawan bisa mengalami cacat atau sakit untuk sementara dan tidak bisa 

bekerja, maka karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja dengan baik 

atau tingkat produktivitas kerjanya mengalami penurunan dibanding waktu sehat. 

Oleh sebab itu perlu sistem pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan 

penyakit kerja, karena itu akan menumbuhkan semangat kerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 Keselamatan dan kesehatan kerja adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk 

itu, kesadaran mengenai pentingnya K3 selalu digugah, diingatkan, serta 

dibudidayakan di kalangan para pekerja. Pemahaman dan pelaksanaan K3 

diperusahaan sangat diperlukan, terutama dalam perbaikan syarat-syarat kerja. Hal 

ini berkaitan dengan masalah perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan 

kerja, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, perlu 

pemahaman dan pelaksanaan K3 secara baik dan benar. 

PT Pratama Abadi Industri Sukabumi adalah salah satu perusahaan dibidang 

tekstil atau garmen dibidang sepatu yang terletak di Kabupaten Sukabumi, 

terdapat 2 gedung  yaitu plant 1 dan plant 2  di bagian plant 1 terdapat 5 gedung 
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Factory yaitu Factory 1,2,3,4,5 dan departement Stockfit. Stockfit terdapat 

beberapa bagian di setiap gedung nya yakni stockfit A,B,C, Degresing, Gerinding 

dan UV, yang memproduksi Outsole (alas sepatu) dan jalan bersamaan di setiap 

line di Stockfit melalui tahap setting, lem, dan menjadi barang Outsole (alas 

sepatu) jika itu semua lolos sampe tahap packing, barang tersebut bisa langsung di 

transfer ke semua Factory dengan berbagai macam model agar menjadi sepatu 

yang utuh dan bisa siap ekspor ke luar negeri. 

Setiap pekerjaan memiliki resiko dalam bekerja dalam hal ini faktor 

lingkungan kerja yang menyebabkan kecelakaan dalam bekerja dan meliputi hal-

hal yang berhubungan tekanan yang berlebihan terhadap pekerjaan, peralatan dan 

perlengkapan keselamatan kerja yang kurang memadai serta kurang pelatihan 

keselamatan kerja yang diberikan kepada karyawan dan kurangnya pengawasan 

terhadap keselamatan kerja karyawan.  

 Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mangkunegara 

dalam bukunya Cecep Tri Wibowo dan Mitha R Lisya (2013:89) Pengertian 

kesehatan dan keselamatan kerja adalah “Suatu pemikiran dan upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga 

kerja ada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk 

menuju masyarakat adil dan makmur”. 

 Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa 

dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang 

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-bahaya-dan-faktor-faktor.html
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SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 

Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 

Adapun tujuan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin 

kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya 

dan budayanya. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan 

perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemunginan terjadinya kecelakaan 

sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tempat penelitian 

tentang keselamatan kerja, diketahui bahwa perusahaan telah menetapkan 

program tentang keselamatan kerja bagi karyawan produksi, seperti pemberian 

alat alat keselamatan kerja bagi karyawan produksi. Akan tetapi masih ada saja 

kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja, hal ini disebabkan oleh adanya 

kurang kesadaran karyawan terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri 

dan ketidakpahaman karyawan dalam menggunakan mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/pengertian-dan-elemen-sistem-manajemen.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/struktur-susunan-tugas-p2k3-panitia.html
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Berikut laporan kecelakaan kerja tahun 2017-2020 pada PT Pratama Abadi 

Industri Sukabumi pada bagian Stockfit dapat dilihat pada tabel : 

Tabel 1.1 

Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan bagian Stockfit 

PT Pratama Abadi Industri Sukabumi 

No Tahun 

Jumlah 

Kecelakaan Berat 

(orang) 

Jumlah Kecelakaan 

Sedang (orang) 
Total 

1. 2017 15 30 45 

2. 2018 18 40 58 

3. 2019 25 38 63 

4 2020 30 45 75 

Sumber: Penelitian di PT Pratama Abadi Industri 2020
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Tabel 1.3 

Sepuluh Besar Kasus Penyakit tahun 2017-2020 

PT Pratama Abadi Industri Sukabumi 

NO Kasus Penyakit 2017 2018 2019 2020 

1. 

Penyakit Sistem Respirasi 

40 35 38 45 

2. 

Penyakit Sistem Pencernaan 

25 30 43 38 

3. 

Penyakit Infeksi dan Parasit 

20 27 19 25 

4. 

Penyakit Masculusceletal dan 

Jaringan Ikat 

10 12 16 7 

5. 

Penyakit Susunan Saraf 

10 7 12 6 

6. 

Kehamilan, Persalinan dan 

Nifas 
35 45 52 55 

7. 

Penyakit Kulit dan Subcutan 

15 22 13 20 

8. 

Penyakit Gigi dan Mulut 

25 20 30 24 

9. 
Penyakit Mata 

16 21 10 14 

10. 

Penyakit Sistem Cardio 

Vascular 10 7 13 8 

 

Pada kedua tabel diatas dijelaskan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di 

bidang stockfit PT Pratama Abadi Industri Sukabumi mengalami peningkatan 

dalam kecelakaan kerja berat disebabkan kurang berhati-hatinya karyawan, 
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kecelakaan kerja berat yang banyak terjadi seperti terbentur tangan dengan mesin, 

tertimpa oleh alat produksi, sedangkan kecelakaan ringan yang banyak terjadi 

seperti terjepit dan terpeleset ketika karyawan sedang bekerja, kecelakaan kerja ini 

banyak terjadi dan dialami oleh karyawan pada shift malam, hal tersebut 

disebabkan akibat kelalaian karyawan dan ketidaktahuan karyawan tentang alat 

yang digunakan serta penggunaan alat pelindung diri yang tidak lengkap hal ini 

disebabkan karena kurangnya kesadaran karyawan terhadap pentingnya 

penggunaan alat pelindung diri dalam melaksanakan pekerjaan. Serta 

perkembangan kesehatan karyawan yang terjadi selama beberapa tahun ke 

belakang mengalami peningkatan.  

 Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

(K3) Pada Bagian Stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten 

Sukabumi”   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian 

stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi. 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi keselamatan dan 

kesehatan kerja pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri 

Kabupaten Sukabumi. 
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3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi 

keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi 

Industri Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data guna menarik kesimpulan mengenai bagaimana implementasi 

keselamatan dan kesehatan kerja, apa saja kendala yang dihadapi, dan cara 

mengatasi kendala tersebut pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri 

Kabupaten Sukabumi. 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan diatas maka 

tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan 

kerja pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten 

Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi 

keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi 

Industri Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian stockfit di PT 

Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Pelaksanaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

penelitian yang terdiri dari dua aspek yaitu Aspek Teoritis dan Aspek Praktis, 

sebagai berikut : 

1.4.1 Aspek Teoritis  

Kegunaan aspek teoritis dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

masukan dari segi teoritis maupun praktek yang di dapat selama masa perkuliahan 

serta dapat memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

1.4.2 Aspek Praktis  

Kegunaan aspek praktis dari hasil penelitian ini yaitu bisa digunakan 

sebagai masukan dan pertimbangan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan 

kerja yang tepat pada bagian Stockfit di PT Pratama Abadi Industri di Kabupaten 

Sukabumi. 


