
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu

organisasi atau perusahaan, karena manusia merupakan aset hidup yang perlu

dipelihara dan dikembangkan. Oleh karena itu karyawan harus mendapatkan

perhatian yang khusus dari perusahaan. Kenyataan bahwa manusia sebagai aset

utama dalam organisasi atau perusahaan, harus mendapatkan perhatian serius dan

dikelola dengan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia

yang dimiliki perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam

upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia

inilah diperlukan manajemen yang mampu mengelola sumber daya secara

sistematis, terencana, dan efisien. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian

utama bagi manajer sumber daya manusia ialah sistem keselamatan dan kesehatan

kerja.

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia ternyata masih

minim. Ini terlihat dari banyaknya jumlah kecelakaan kerja tahun 2011 dengan

jumlah 96.400 kecelakaan. Dari 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak

2.144 diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Sampai

September 2012 angka kecelakaan kerja masih tinggi yaitu pada kisaran 80.000

kasus kecelakaan kerja. Data Internasional Labor Organization (ILO)

menghasilkan kesimpulan bahwa dalam rentan waktu rata-rata per tahun terdapat
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99.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% di antaranya berakibat fatal yaitu

kematian dan cacat seumur hidup. Detik Finance (Oktober 2012)

Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program

pemeliharaan yang ada di perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan

kesehatan kerja bagi karyawan sangatlah penting karena bertujuan untuk

menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja dengan melibatkan unsur

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam

rangka mengurangi kecelakaan.

PT. Pualau Sambu ini berkonsentrasi pada pengelolahan buah kelapa bulat

atau pun kopra yang dihasilkan oleh para petani khususnya dikawasan Inhil,

kemudian kelapa diolah dan menghasilkan minyak mentah yang kemudian di

exspor ke negara tetangga untuk diolah kembali. Bukan hanya minyak mentah,

tetapi ada juga yang disebut Bungkil, bungkil merupakan salah satu bahan

makanan hewan ternak. Tentu dalam keseharian pengelolahannya itu dapat

berpotensi pada kecelakaan kerja yang berakibat cacat bahkan kematian. Berikut

dapat dilihat beberapa tahun terakhir masih ditemukan kecelakaan kerja pada PT.

Pualau Sambu Kuala Enok Inhil.
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Tabel 1.1 Daftar kecelakaan kerja secara keseluruhan pada PT. Pulau sambu

Kuala Enok Inhi 2010-2014.

Tahun Jumlah Karyawan

Jumlah Kecelakaan Kerja

Luka Ringan Luka Berat

2010 347 1 1

2011 349 - -

2012 357 4 -

2013 357 2 1

2014 350 1 -

Jumlah Kecelakaan 8 2

Sumber : PT. Pulau Sambu Kuala Enok Inhil

Keterangan :

1. Luka berat : Patah tangan, patah kaki, putus jari tangan atau pun kaki dan

sebagainya.

2. Luka ringan : Memar, lecet, terkilir

Dari tabel diatas terlihat masih banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi,

sementara pihak perusahaan sudah mempunyai program seperti :

a) Standard operating Procedure (SOP)

b) Pelatihan-pelatihan K3 bagi karyawan

c) Kewajiban memakai Alat pelindung Diri (APD) dll.
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Hanya saja kurangnya perhatian dan kesadaran dari para karyawan

membuat kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi dan bisa di minimalis tetapi

malah menjadi kejadian fatal.

Berikut Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut para ahli :

Keselamatan Kerja Menurut Mangkunegara, (2011:161) Keselamatan kerja

menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan

atau kerugian di tempat kerja.

Sementara Mathis dan Jackson, (2006:245) menyatakan bahwa

kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara

umum. Individu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cidera serta masalah

mental dan emosi yang bisa mengganggu aktifitas manusia normal pada

umumnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan

perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya

sakit, kecelakaan dan kerugian akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja

dapat bekerja dengan selamat. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau

peristiwa yang tidak diinginkan yang merusak harta benda atau kerugian terhadap

proses. Kecelakaan ini biasanya terjadi akibat kontak dengan suatu zat atau

sumber energi. Secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua golongan,

yaitu:
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1. Kecelakaan industri yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

karena adanya potensi bahaya yang melekat pada bagian tersebut.

2. Kecelakaan dalam perjalanan yaitu kecelakaan yang terjadi di luar

tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat

dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah

Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Pulau Sambu

Kuala Enok Inhil.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

pada PT. Pulau Sambu Kuala Enok Inhil

1.3.2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam upaya meminimalisir

tingkat kecelakaan kerja.

b. Bagi Penulis

Dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan

khususnya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
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c.  Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Lokasi dan Waktu Penulisan

Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Pulau Sambu Kuala Enok Inhil

Riau. Penulisan dimulai pada bulan Juli sampai selesai.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data

ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan

penelitian terdahulu.



7

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan,

untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan pada PT. Pulau

Sambu Kuala Enok Inhil Riau.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengankan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan

cara mewancarai langsung Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (PP2K3) dan tim tanggap darurat pada PT. Pulau Sambu Kuala Enok

Inhil guna mendapat hasil yang akurat.

1.4.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan

dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu

kesimpulan dan saran.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan juduk diatas maka

sestematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai berikut :
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Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta

sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Pulau Sambu

Kuala Enok Inhil yang terdiri sejarah singkat perusahaan, aktifitas

dan struktur organisasi perusahaan.

Bab III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini menguraikan tentang pengertian dasar manajemen,

pengertian sumber daya manusia, pengertian keselamatan dan

kesehatan kerja, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, usaha-

usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja,

peraturan pemerintah dan standar internasional dalam bidang

keselamatan dan kesehatan kerja, dan pandangan Islam tentang

keselamatan dan kesehatan kerja.

Bab IV : Penutup

Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari

penulis sebagai hasil dari penelitian sehubungan dengan masalah

yang diuraikan pada bab sebelumnya.


