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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

     Sumber daya manusia merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu 

perusahaan,karena manusia merupakan aset hidup yang perlu dipelihara dan 

dikembangkan. Oleh karena itu karyawan harus mendapatkan perhatian yang 

khusus dari perusahaan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia diperlukan 

manajemen yang menjadi perhatian bagi sumber daya secara sistematis, terencana, 

dan efisien. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama bagi manajer sumber 

daya manusia adalah sitem kesehatan dan keselamatan kerja. 

     Kesehatan dan keselamatan kerja adalah Hak Asasi Manusia (HAM).Uuntuk 

itu mengenai pentingnya k3 harus diterapkan dikalangan para pekerja. 

Pemahaman dan pelaksanaan k3 diperusahaan sangat diperlukan dalam syarat-

syarat kerja. Guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. 

     CV Bagaskara Galih Perkasa telah menerapkan sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 

2003, pasal 86 ayat 1. Yang berisi bahwa setiap karyawan atau pekerja 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan 

kerja,serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 

     Kinerja Merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok orang 

dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Suatu kinerja 

yang baik tentunya akan memberikan hasil baik pula bagi suatu perusahaan. 

Karena hal ini yang akan menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. 

Apabila para Karyawannya berkinerja buruk maka yang terjadi adalah 

kemerosotan pada perusahaan. Hal ini juga dapat berlaku sebaliknya.   

     CV Bagaskara Galih Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang furniture, pekerjaan yang harus dilakukan karyawan adalah melakukan 

finishing perusahaan tersebut. Bahaya yang dihadapi karyawan setiap harinya 

dalam melakukan pekerjaannya adalah bau yang sangat tajam dari baha-bahan 

finishing yang menganggu pernapasan serta serta debu dari pengamplasan produk 
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yang tentunya juga akan mengganggu pernapasan jika terhirup. Namun karyawan 

pada perusahaan tersebut masih abai terhadap kesehatannya dengan tidak 

menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan. Alat 

pelindung diri yang disediakan perusahaan diantaranya adalah masker, sarung 

tangan, kaca mata dan lain-lain dengan tujuan agar karyawan terhindar dari 

bahaya pekerjaan serta kinerja kinerja karyawan baik dan dapat memenuhi standar 

perusahaan. 

     Dari latar belakang diatas yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 

CV BAGASKARA GALIH PERKASA” 

1.2. Batasan Masalah 

     Masalah dalam penelitian ini penulis batasi dalam jangkauannya guna ruang 

lingkup penelitian tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi, batasan-batasan tersebut tercantum sebagai berikut: 

1. Karyawan bagian finishing di CV Bagaskara Galih Perkasa 

2. Obyek penelitian adalah pekerja barusia 25-50 tahun 

1.3. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  pengaruh kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV 

Bagaskara Galih Perkasa? 

2. Bagaimana pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV 

Bagaskara Galih Perkasa? 

3. Bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada CV Bagaskara Galih Perkasa? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  Kesehatan Kerja  terhadap Kinerja Karyawan 

Pada CV Bagaskara Galih Perkasa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada CV Bagaskara Galih Perkasa. 

3. Untuk    mengetahui    pengaruh    Keselamatan dan Kesehatan Terhadap    

Kinerja Karyawan Pada CV Bagaskara Galih Perkasa.  

1.5. Sistematika Penulisan 

     Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tulis ini maka 

penulis manyantumkan sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

     Berisi latar belakang penulisan, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penelitian 

Bab II Landasan Teori 

    Bab ini berisi tentang teori-teori penelitian yang digunakan oleh penulis untuk 

memperkuat kualitas data dari karya tulis ini 

Bab III Metode Penelitian 

     Bab ini berisi metode-metode penelitian yang dilakukan penulis untuk 

mengolah data penelitian 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

     Berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis di 

CV Bagaskara Galih Perkasa bagaimana penulis mengolah data yang di dapat 

selama penelitian 

Bab V Kesimpulan dan saran 

     Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditarik dari penelitian untuk 

pemecahan masalah-masalah yang ada di CV Bagaskara Galih Perkasa yang 

sekiranya dapat membantu meningkatkan kinerja para pekerja di perusahaan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

     Berisi tentang referensi jurnal-jurnal dan buku yang digunakan penulias 

sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. 

 


