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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya peranan manajemen dalam perusahaan mengakibatkan 

bertambahnya perhatian terhadap pentingnya faktor sumber daya manusia dalam 

perusahaan. Perhatian yang pada mulanya lebih besar ditekankan pada bidang 

mekanis dan modal, kini telah mengalami perubahan. Perusahaan kini 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah yang berhubungan 

dengan faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia selalu dibutuhkan 

oleh setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil, maupun perusahaan besar 

meskipun sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang ada di 

perusahaan akan tetapi peranannya dalam mencapai tujuan yang sangat besar. 

Dalam upaya menjalankan sebuah usaha, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan 

yang  harus dicapai, untuk itu perusahaan akan semakin tergantung pada kualitas 

sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan 

bagian dari manajemen keorganisasian yang memusatkan perhatian pada unsur 

manusia, unsur manusia ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu khusus untuk 

mengatur  proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efesien 

untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak 

(Paladio, 2017). Hal ini berarti untuk mencapai kesuksesan dapat diwujudkan 

dengan cara mengelola sumber daya manusia sebaik-baiknya, karena sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah dengan meningkatkan 

produktivitas karyawan. 

 Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan adalah tenaga 

kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada 

pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi 

atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Menurut Hasibuan 

(2003), Karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat 

kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu.  
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Karyawan merupakan sumber daya penting yang wajib bagi perusahaan, 

oleh karena itu bagi perusahaan yang khususnya bergerak dibidang produksi dan 

perdagangan akan mengandalkan tingkat produktivitas karyawan di 

perusahaannya, maka perusahaan tersebut dituntut untuk mampu mengoptimalkan 

produktivitas karyawannya. Maka dari itu produktivitas karyawan menjadi salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi. 

Setiap Perusahaan selalu berusaha agar karyawan bisa berprestasi dalam bentuk 

memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas kerja karyawan 

bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur keberasilan dalam 

menjalankan usaha. Karena semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam 

perusahaan, berarti laba perusahaan dan produktivitas akan meningkat. 

 Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada perusahaan PT 

Interindo Tbk. PT Interindo Tbk. pertama kali didirikan pada tahun 1985, 

berlokasi di Kota Sidoarjo. PT Interindo  Tbk. merupakan perusahaan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu (Furniture) dengan 

memproduksi untuk pasar domestik dan ekspor diseluruh dunia dengan persentasi 

ekspor 85,5% dan lokal 14,5%. Produk utama PT Interindo Tbk. adalah furniture 

yang diperuntukkan untuk penggunaaan dalam ataupun luar ruangan bagi 

konsumen rumah tangga, perkantoran ataupun perhotelan. Selain itu juga 

memproduksi pintu kayu, bingkai jendela kayu, dan produk-produk lain yang 

terbuat dari kayu atau rotan. Fasilitas produksi khususnya di Sidoarjo mencakup 

area seluas 245.060 meter persegi dengan total tenaga kerja kurang lebih 

sebanyak  2.500 orang karyawan. PT Interindo Tbk. berhasil meraih prestasi 

sebagai salah satu dari sebagian kecil perusahaan lokal yang mampu mendapatkan 

pengakuan domestik maupun internasional. Rangkaian proses usaha meliputi 

penyediaan bahan baku (kayu gelondong dan kayu papan) hingga distribusi 

furniture ke ritel sebagai satu industri terpadu yang peduli akan lingkungan. 

PT Interindo Tbk. mengadakan event bazar setiap setengah tahun atau 6 

(enam) bulan sekali. Bazar tersebut diadakan dengan tujuan untuk menjual barang 

atau produk yang gagal dikirim kepada calon konsumen atau pembeli karena 

melewati batas waktu yang ditargetkan sehingga barang tidak bisa dikirim. Salah 

satu hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah produktivitas kerja karyawan 
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yang belum efektif dan efisien. Menurut Sumarsono (2003) mengungkapkan 

bahwa Produktivitas adalah kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa 

secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (1999) produktivitas kerja harus 

menampakkan dua dimensi, yaitu dimensi efisiensi dan dimensi efektivitas. 

Efisiensi yaitu perbandingan yang positif antara hasil yang dicapai dengan 

masukan yang dipergunakan, artinya suatu tugas dikatakan efisien apabila hasil 

kerja yang diperoleh lebih besar dari pada pengorbanan yang diberikan dalam 

bentuk sumber daya insani. Sedangkan efektif berarti penyelesaian pekerjaan tepat 

pada waktu yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Uraian tersebut dipertegas 

oleh Sedarmayanti (2001) bahwa produktivitas memiliki dua dimensi, yaitu 

efektifitas dan efisiensi. Dimensi efektifitas berkaitan dengan pencapain hasil 

kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu. Sedangkan dimensi efisiensi berkaitan dengan upaya mem-

bandingkan masukan dengan realisasi penggunaanya atau bagaimana pekerjaan 

tersebut dilaksanakan.  

Produktivitas kerja karyawan mengandung pengertian yakni perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja. Oleh sebab itu seorang 

pemimpin harus mengetahui dan memperhatikan produktivitas kerja karyawannya 

agar pekerjaan dapat terselasaikan dengan baik.  Produktivitas kerja karyawan 

bagian processing PT Interindo Tbk. belum bisa dikatakan efektif dan efisien. 

Ketidak efektifan tersebut terbukti dengan hasil produksi yang belum sesuai 

harapan atau target yang telah ditentukan, sedangkan pada bagian processing 

tersebut juga belum bisa dikatakan efisien karena karyawan belum bisa 

memanfaatkan waktu dengan baik untuk hasil yang maksimal, seperti 

keterlambatan dalam proses produksi. 

Dalam perusahaan yang menjalankan sumber daya manusia yang 

produktif tentunya banyak faktor  yang menghalangi tingkat produktifitas kerja 

karyawan dalam suatu perusahaan diantaranya  adalah keselamatan kesehatan 

kerja (K3) dan iklim kerja. Menurut Anoraga (2004) berpendapat bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja antara lain adalah mengenai 

pekerjaan yang menarik,  upah yang baik, keamanaan dan perlindungan dalam 

pekerjaan, penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, lingkungan dan 
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suasana kerja yang baik, promosi karyawan dan pengembangan diri, serta tingkat 

kedisiplinan dan kesetiaan kepada pimpinan pekerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masuk kedalam faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas yaitu faktor keamanan dan perlindugan 

(Anoraga, 2004). Menurut Anoraga (2005) mengatakan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah usaha mencegah kecelakaan kerja dan memberikan 

perasaan yang aman bagi para karyawan dengan memperhatikan aspek 

lingkungan, mesin dan alat, dan manusianya sendiri. Keselamatan kerja adalah 

kondisi aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat 

kerja, Sedangkan kesehatan kerja adalah menunjukkan pada kondisi yang bebas 

dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja (Mangkunegara, 2011). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan. Dari 

sebelumnya 114.000 kasus kecelakaan pada 2019, menjadi 177.000 kasus 

kecelakaan kerja pada 2020 (Ketenagakerjaan, n.d.). Hal tersebut menjelaskan 

bahwa aturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan 

industri masih perlu ditingkatkan agar mengalami penurunan kasus mengenai 

kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi bagian penting 

dari seluruh proses manajemen yang berguna untuk memastikan tetap 

beroperasinya perusahaan dalam jangka panjang serta dalam mewujudkan usaha- 

usaha meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, pemberian 

sarana dan fasilitas pendukung juga sangatlah diperlukan. 

 Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) semakin penting dan 

menjadi standar yang perlu dilengkapi dalam dunia kerja untuk mengoptimalkan 

proses kerja serta mengupayakan faktor resiko keselakaan kerja yang seminimal 

mungkin dari semua tahap produksi.  Salah satu bagian yang perlu diawasi adalah 

bagian processing produksi PT Interindo Tbk. Bagian processing merupakan 

salah satu bagian penting yang ada di bidang produksi yang ada di perusahaan PT 

Interindo Tbk. Bagian processing adalah bagian penyesuaian ukuran kayu dan 

perakitan produk, dimana dalam bagian processing tersebut perusahaan harus 

tetap memperhatikan faktor keselamatan kesehatan kerja (K3) para karyawannya. 

https://www.merdeka.com/uang/5-perusahaan-dijatuhi-sanksi-terkait-pembayaran-thr-di-2020.html
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Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mempunyai beberapa faktor, 

diantaranya adalah aspek yang mengacu pada kondisi fisik, kondisi fisiologis, 

kondisi khemis, dan mental psikologis (Swasto, 2011). Kondisi lingkungan tempat 

kerja yang ada di bagian processing PT Interindo Tbk. masih perlu diperhatikan 

seperti udara kotor, kurangnya ventilasi udara, kebisingan dan kelalaian karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya. Kondisi tersebut adalah hasil dari wawancara 

singkat dengan karyawan dan dari hasil pengamatan secara langsung. Akibat dari 

adanya faktor yang memperngaruhi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

tersebut dapat menjadikan karyawan merasa terganggu dengan kondisi tersebut, 

sehingga pekerjaan yang dilakukannya tidak optimal dan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Maka dari itu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

perlu diperhatikan untuk produktivitas karyawan agar lebih baik.     

Produktivitas karyawan dapat didukung dan berjalan baik, dengan adanya 

iklim kerja yang baik. Iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana 

kerja yang berada di instansi dirasa nyaman, tenang, dan bebas dalam melakukan 

pekerjaan tanpa adanya rasa takut. Iklim kerja dalam ilmu manajemen sebagai 

bagian dari strategi yang dituangkan dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan manajer dalam upayanya untuk mempengaruhi staf 

agar dapat berkerjasama untuk mencapai tujuan organisasi (Suyatno, 2008:135). 

Menurut Castro (2010) menyatakan iklim kerja secara umum dapat dianggap 

sebagai karakteristik yang unik di sebuah organisasi. Iklim kerja merupakan hasil 

suatu tindakan yang telah ditempuh baik sadar atau tidak sadar oleh suatu 

kelompok yang berpengaruh terhadap tingkah laku anggota organisasi. Disisi lain, 

iklim kerja yang muncul dalam suatu organisasi merupakan faktor utama untuk 

menentukan pengembangan sikap dan perilaku para karyawan.  

Iklim kerja mengandung beberapa faktor yaitu fleksibilitas, tanggung 

jawab, umpan balik, kejelasan, komitmen, struktur, dukungan, kepemimpinan 

(Agustini, 2010). Karyawan bagian processing PT Interindo Tbk. merasa tidak 

nyaman dengan iklim kerja yang berada di tempat kerja karena kurangnya 

dukungan dan kejujuran baik karyawan dengan karyawan maupun karyawan 

dengan pimpinan. Sehinggga menjadikan kondisi kerja karyawan menjadi tidak 

baik yang ditandai lambatnya pekerjaan yang dilakukannya. Kondisi tersebut 
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dapat sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

processing PT Interindo Tbk. 

Lingkungan organisasi, khususnya lingkungan internal organisasi atau 

perussahaan tidak dapat dilepaskan dengan budaya masyarakat atau karyawan 

setempat, dengan maksud karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu 

dibentuk dan beraktivitas dalam lingkup budaya setempat. Oleh karena itu, terkait 

dengan peningkatan produktivitas kerja pegawai, faktor iklim kerja memegang 

peranan yang sangat penting. Iklim kerja merupakan sesuatu yang nyata dirasakan 

oleh orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Apa yang dirasakan itu 

mempengaruhi perilakunya yang akhirnya akan menentukan tingkat produktivitas 

kerja mereka. Produktivitas kerja pegawai sangat terkait dengan struktur yang ada 

yakni mengenai pembagian kerja sesuai bagian yang ada, tanggung jawab 

pegawai terhadap tugasnya baik secara pribadi, kelompok, penghargaan terhadap 

sumber daya manusia, imbalan dan sanksi yang diterapkan.  

 Fenomena pada perusahaan PT Interindo Tbk. sebagai salah satu 

perusahaan furniture terbesar yang setiap tahunnya terus bersaing dengan 

perusahaan lain demi meningkatkan profit perusahaan juga harus membangun 

produktivitas kerja karyawan yang baik. Iklim kerja yang kurang  memadai, serta 

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga tentu saja berkaitan dengan 

produktivitas kerja karyawan. 

Memperhatikan hal tersebut, maka pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) dan iklim kerja terhadap produktifitas kerja karyawan menjadi penting 

untuk dikaji karena kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi produktifitas 

perusahaan dalam tujuannya mencapai visi dan misi perusahaaan. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dijabarkan menjadikan peneliti tertarik untuk 

melakuklan penelitian dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dan Iklim Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Processing PT Interindo Tbk.”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda.      
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan bagian processing PT Interindo Tbk. ? 

2. Apakah iklim kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian processing PT Interindo Tbk. ? 

3. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Iklim kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian processing PT 

Interindo Tbk. ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut:. 

1. Untuk menguji pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara parsial 

terhadap produktivitas kerja karyawan bagian processing PT  Interindo Tbk. 

2. Untuk menguji pengaruh iklim kerja secara  parsial terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian processing PT Interindo Tbk. 

3. Untuk menguji pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta iklim 

kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

processing PT Interindo Tbk. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat antara 

lain:  

1. Bagi penulis, sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi S1 

Manajemen, untuk menambah wawasan dan pegetahuan dalam bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia.  

2. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain 

yang mungkin tertarik untuk mengadakan penelitian pada bidang atau 

perusahaan yang sama atau sejenis pada masa yang akan datang. 
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3. Bagi perusahaan, dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam menerapkan kebijakan pengembangan sumber 

daya manusia yang baik. 

  

 

 

 


