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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Tenaga kerja atau karyawan bagi suatu perusahaan merupakan ujung tombak 

dari suatu perusahaan, sehingga maju mundurnya suatu perusahaan tergantung dari 

produktivitas karyawan. Oleh karena itu lingkungan kerja akan mempengaruhi para 

tenaga kerja sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung akan 

mempengaruhi produktivitas karyawan. 

 Produktivitas perusahaan bukan merupakan hal yang bersifat statis melainkan 

sesuatu hal yang bersifat dinamis sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa produktivitas perusahaan akan 

berbeda dari bulan ke bulan atau daritahun ke tahun. Agar produktivitas dapat 

dipertahankan stabil dan sesuai dengan permintaan pasar, maka manajemen 

mempunyain peranan yang sangat besar. Tanpa disertai dengan mempertahankan 

produktivitas karyawan, maka perusahaan secara otomatis akan mengalami 

penurunan kinerja terutama pada masa persaingan yang ketat dengan para 

kompetitornya. 

 Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan adalah 

kesehatan para pekerja yang lebih dikenal dengan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

(K3). 

 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) lahir dari doktrin yang menyatakan 

bahwa “manajemen yang berhasil mensukseskan seluruh komponen suatu industri 

atau para stockholder, yaitu : pemegang saham, manajemen, karyawan dan 
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perusahaan secara keseluruhan baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal. Bersumber dari falsafah tersebut maka lahirlah doktrin K3 yang 

menyatakan bahwa pencegahan kecelakaan atau pemeliharaan keselamatan dan 

kesehatan kerja bertitik tolak dari konsep pengendalian kerugian totalitas atau secara 

keseluruhan. 

 Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk perlidungan 

tenaga kerja. Menurut Silalahi NB Bennet (1995:24), salah satunya yaitu UU No. 14 

Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja dimana perlindungan atas keselamatan 

tenaga kerja dijamin pada pasal 9, yaitu “Setiap tenaga kerja berhak mendapat 

perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan 

yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”. Untuk menjabarkan 

jaminan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.1 Tahun 1970 

(Departemen Tenaga Kerja RI). UU ini memberikan perlindungan hukum pada 

tenaga kerja yang bekerja, agar tempat dan peralatan produksi senantiasa berada 

dalam keadaan selamat dan aman bagi karyawan. Apabila di lihat dari hal tersebut, 

jelas bahwa pemerintah memperhatikan tentang keselamat dan kesehatan kerja (K3) 

karyawan di Indonesia. 

 Demikian halnya pada perusahaan yang bergerak di bidang produksi garmen. 

Perusahaan garmen menyediakan berbagai produk kepada masyarakat produk garmen 

dan hasil garmen yaitu pakaian yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

CV. Kecak merupakan pelaku industri garmen di pulau Bali lebih tepatnya berada di 

kota Denpasar, yang mana CV. Kecak memiliki prospek dan masa depan cerah di 

industri garmen khususnya di pulau Bali sebagai lokasi pariwisata dan salah satu 



 3 

acuan trendsetter busana di Indonesia. CV. Kecak dengan dibekali jaringan 

pemasaran hingga ke mancanegara, dengan didukung lebih dari 700 orang karyawan 

dan peralatan modern menjadikan CV. Kecak sebagai pelaku bisnis garmen yang 

layak diperhitungkan khususnya di pulau Bali dan sekitarnya.  

Ditengah terpaan badai industri germen khususnya produk garmen impor China, 

CV. Kecak mampu mempertahankan eksistensinya untuk tetap bergerak dalam 

bidang industri garmen bahkan mampu melakukan penetrasi pasar internasional 

khususnya di negara Amerika Serikat lebih tepatnya dinegara bagian Ohio, Hawai 

dan San Fransisco serta negara-negara di asia tenggara. Bahkan dengan pemilihan 

letak lokasi di kota Denpasar yang memiliki tingkat UMR (Upah Minimum Regional) 

yang cukup tinggi di Indonesia, CV. Kecak mampu bertahan hingga saat ini, bahkan 

mampu melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dan bersaing dengan produk-produk 

garmen dari negara lain khususnya produk garmen dari negeri Cina. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berkeinginan melakukan penelitian 

tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada karyawan CV. Kecak Denpasar, 

khususnya pada bagian produksi yang berinteraksi langsung kepada alat-alat dan 

mesin-mesin berteknologi modern, sehingga peluang untuk terjadinya kecelakaan 

kerja lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang lainnya. 

Karyawan-karyawan tersebut memerlukan kondisi tubuh yang sehat serta suasana 

lingkungan kerja yang nyaman dan memenuhi standar kesehatan. Apabila karyawan 

merasa terhindar dari kecelakaan dan ada perhatian dari pihak perusahaan tentang 

jaminan keselamatan karyawan, tentu karyawan akan lebih giat dalam bekerja 

sehingga produktivitas meningkat. 
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Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 

Produksi pada C.V. Kecak Denpasar”. 

 

1.2. Rumusan Masalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

dibuat rumursan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mempunyai pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi CV. 

Kecak Denpasar ? 

b. Apakah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mempunyai pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi CV. Kecak 

Denpasar ? 

c. Diantara variabel Keselamatan Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2), manakah 

yang dominan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi pada CV. Kecak Denpasar, Bali ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian 

ini dibatasi pada variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya pada 

karyawan bagian produksi pada CV. Kecak Denpasar. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara simultan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada Produktivitas Kerja karyawan bagian produksi 

CV. Kecak Denpasar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara parsial Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada Produktivitas Kerja karyawan bagian produksi 

CV. Kecak Denpasar. 

c. Untuk mengetahui variabel yang dominan pengaruhnya antara Keselamatan 

Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2) terhadap Produktivitas Kerja karyawan 

bagian produksi CV. Kecak Denpasar. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian adalah : 

1. Bagi Penulis : 

a. Menambah wawasan penulis untuk berpikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

b. Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, 

teori dan konsep ilmiah yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan. 

a. Sebagai bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang 

diambil perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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b. Sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan untuk dasar dalam 

merumuskan suatu kebijakan perusahaan. 

3. Bagi pihak lain. 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan refrensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai bahanbacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga 

dapat menambah pengetahuan. 


