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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap

bangsa dimanapun, baik Negara maju maupun Negara berkembang tidak

terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional selalu di arahkan bagi

bidang-bidang yang menyangkut kesejahtraan rakyat meliputi budang ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, terkadang dari pembangunan tersebut

akan menimbulkan berbagai macam masalah dimasyarakat.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas

sumber daya manusia karena menjadi pelaku dalam membangun diri dan

lingkunganya. Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan

menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja

produktif, keterampilan, disiplin, profesional, serta memiliki kemampuan

memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen. Wujud

dari hasil pemeliharaan sumber daya manusia ini adanya tumbuh rasa betah dan

mempunyai keamanan untuk bekerja sebaik-baiknya pada organisasi perusahaan

tersebut.

Banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang melibatkan tenaga kerja

yang diikuti dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Resiko kerja yang terjadi

disebabkan karena kurangnya keterampilan dan latihan kerja. Maka sumber-

sumber bahaya yang menjadi penyebab kecelakaan semakin meningkat dan

komplek. Sehingga hal ini memerlukan tingkat pengendalian untuk mengurangi

dampak negatif terhadap tenaga kerja, perusahaan dan masyarakat.

Dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kota Bandung sebagai

instansi pemerintah mempunyai kewajipan melaksanakan urusan dibidang

pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Bandung yang dibantu oleh

seksi operasi yaitu seksi yang mengatur dan mengendalikan kegiatan pemadaman

kebakaran. Dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kota Bandung
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dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota

Bandung melalui sekretaris Kota Bandung.

Untuk melaksanakan tugas kelompoknya tersebut dinas pencegahan dan

penanggulangan kebakaran Kota Bandung antara lain dibantu oleh seksi operasi

yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan kegiatan

penanggulangan/pemadam kebakaran diwilayah kebakaran diwilayah kerja

masing-masing. Yang tentu saja melibatkan banyak anggota dalam melaksanakan

kegiatan dan dikarenakan pekerjaan mereka memiliki resiko yang tinggi dalam

pelaksanaan tugasnya, dimana mereka sekali-kali dapat saja terenggut

keselamatan, kesehatan yang terganggu, bahkan jiwa dan raga mereka akan

hilang.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), merupaka sala satu faktor yang

harus diperhatikan oleh perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja

karyawan, karena dengan banyaknya terjadi kecelakaan kerja dan menurunnya

kesehatan karyawan, dan rusaknya sekitar lingkungan kerja, hal ini akan

mengakibatkan turunnya semangat kerja karyawan. Pada akhirnya akan

mengganggu aktifitas perusahaan sehingga menimbilkan kerugian yang tidak

sedikit jumlahnya.

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan,

cacat, dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah

pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja, kecelakaan selain jadi hambatan-

hambatan langsung juga merupaka kerugian secara tidak langsung.

Dalam hal ini, pemerintahpun ikut berperan dalam pengelolahan sumber

daya manusia dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan tercapainya program keselamatan

dan kesehatan kerja (K3) akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam

melakukan pekerjaan sehingga akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi dan

akan berdampak baik bagi perusahaan.

Semangat kerja adalah kondisi rohaniah atau perilaku individu pegawai dan

kelompk-kelompok yang menimbulkan kesenangan mendalam pada diri pegawai
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untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan oleh organisasi.

Dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik,

diharapkan semua karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik

mungkin sehingga akan memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya semangat kerja

dapat meningkat dan akhirnya akan memperlancar usaha pencapaian suatu tujuan

perusahaan.

Semangat kerja yang tinggi akan membawa kearah kondisi kualitas

kehidupan kerja yang baik dimana kondisi ini mencerminkan meningkatkan

keterlibatan kerja, peningkatan kepuasan kerja, penurunan stress dan kecelakaan

kerja, sebaliknya semangat kerja yang rendah akan mengakibatkan menurunnya

prestasi kerja, meningkatnya absensi karyawan, dan hal ini sangat tidak

menguntungkan bagi perusahaan.

Pada kenyataanya dilapangan, tidak semua perusahaan yang berhasil

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan mendapatkan respon

positif dari karyawannya, dan pada dinas pencegahan dan penanggulangan

kebakaran sebagian malah mendapatkan respon yang negatif dengan berbagai

alasan yang dilontarkan oleh karyawan, seperti: pemakaian peralatan keselamatan

dan kesehatan kerja K3 yang dinilai membatasi ruang gerak aktifitas kerja

karyawan, ketidak disiplinan dalam pemakaian peralatan keselamatan dan

kesehatan kerja (K3), saat adanya berbagai macam keluhan-keluhan yang ada dan

tentu saja hal ini akan berdampak terhadap semangat kerja karyawan salah

satunya dapat dilihat pada tingkat absensi yang ada.
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Tabel 1.1

Data Rekap Absensi Karyawan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Dinas Kota Bandung Januari – Agustus 2014

No Bulan

KEHADIRAN

Sakit Cuti Izin
Tampa

Berita
Dinas Luar

1 Januari 55 11 32 29 10

2 Februari 51 - 31 11 32

3 Maret 72 10 28 - 18

4 April 44 - 38 21 31

5 Mei 56 - 32 31 20

6 Juni 54 - 38 51 39

7 Juli 39 - 20 30 8

8 Agustus 17 5 9 32 64

Jumlah 388 26 228 205 222

(Sumber : Data Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung 2014)

Berdasarkan uraian absensi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Semangat Kerja Petugas

Operasional Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas

Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah-masalah yang

dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Dinas

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung?

2. Bagaimana semangat kerja Petugas Operasi Pada Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung?
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3. Bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap semangat

kerja Petugas Operasional Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud dari Penelitian

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai

pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap semangat kerja Petugas

Operasional Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota

Bandung, untuk dianalisa dan digunakan bagi penyusunan skripsi yang

merupakan syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Bisnis dan

Manajemen, Program Studi Manajemen, Universitas Widyatama Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

K3 Petugas Operasional Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung.

b. Untuk mengetahui semangat kerja Petugas Operasional Pada Dinas

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.

c. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap

semangat kerja Petugas Operasional Pada Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi perusahaan, memberikan usulan perbaikan terhadap sistem

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, dan menjadi salah satu

pertimbangan oleh pihak perusahaan dalam mengambil keputusan.
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b. Bagi penulis, menerapkan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) yang dimiliki terhadap kenyataan dilapangan, dan membangun

penulis belajar melatih pribadi dalam berpikir logis.

c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

masukan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan sehingga

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan

di masa yang akan datang agar Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung dapat meningkatkan K3 yang telah dijalankan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu organisasi,

karena manusia sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuan. Oleh karena itu, organisasi harus benar-benar menyadari pentingnya

keselamatan dan kesehatan kerja dan semangat kerja untuk memelihara pegawai

dan mempertahankan pegawai agar tetap ada diperusahaan untuk kelangsungan

organisasi.

Organisasi dalam kegiatan operasionalnya banyak melibatkan tenaga kerja

dan menggunakan alat-alat berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan

gangguan-gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh alat-alat tersebut. Oleh

karena itu perusahaan seharusnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja

(K3) sebagai pencegah terjadinya kecelakan dan memelihara para karyawannya

agar dapat bekerja dengan baik. Sehingga semua karyawan dapat terpelihara baik

hal yang menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, emosi pegawai dan agar

pemeliharaan ini dapat efektif maka organisasi perlu menerapkan metode

pemeliharaan yang tepat. Salah satunya dengan metode komunikasi yang baik dan

efektif. Karena komunikasi yang baik diantara semua anggota yang terlibat dalam

sebuah perusahaan, maka semua pekerjaan akan terlaksana lebih mudah dan

lancar, karena adanya pemahaman dan pengertian sehingga interaksi menjadi kuat

dan dengan adanya kerjasama yang baik akan mengurangi tingkat-tingkat

kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan bahaya bagi fisik dan mental para
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pegawai yang bertugas dan semua kebijakan dan program yang diadakan

perusahaan akan dapat terealisasikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian dari Wachter dan Yorio

(2014) mengemukakan bahwa “The that accident causation is a complicated

process impacted by many factors, with accident investigation process

characteristics being one”. Yang artinya sebab-akibat kecelakaan itu adalah

proses yang rumit yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dengan karakteristik

proses investigasi kecelakaan menjadi satu. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Munandar, dkk (2014) menunjukan bahwa variabel Keselamatan kerja

karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktorita, dkk (2001) Sikap positif

karyawan dalam penerapan program K3 berkaitan dengan komitmen karyawan

terhadap perusahaan.

Menurut Marwansyah (2014:344) menyatakan :

“Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh
pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan
perusahaan, komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan
kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan
perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional”.

Sedangkan menurut Sucipto (2014:2) mendefinisikan bahwa:

“Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah
tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan
budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur”.
Menurut MangkuNegara (2007:163), bahwa penerapan keselamatan kerja

yang baik adalah :

1. Keadaan tempat lingkungan kerja

2. Pemakaian peralatan kerja

3. Pengaturan penerangan

4. Pembinaan pegawai

Menurut MangkuNegara (2007:162), bahwa penerapan program kesehatan

kerja yang baik adalah :

1. Pengaturan udara

2. Kondisi fisik dan mental pegawai
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3. Pemeriksaan kesehatan

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk

menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik

fisik, mental maupun emosional terhadap pekerjaan, sebagaimana yang

diungkapkan oleh Sucipto (2014:2). Dengan terpenuhinya kesehatan dan

keselamatan kerja mampu meningkatkan semangat kerja yang tinggi bagi setiap

karyawan.

Semangat kerja berhubungan dengan keadaan mental, organisasi perlu

memberikan perhatian terhadap hal tersebut dengan cara pemenuhan kebutuhan

dasar mereka. Dengan memberikan kepuasan materil lainnya selain gaji atau

upah, ketenangan jiwa, jaminan perlindungan dan kepastian kerja yang mencakup

program keselamatan dan kesehatan kerja harus dipenuhi  supaya keadaan mental

mereka menjadi baik sehingga pegawai memiliki semangat tinggi.

Untuk menciptakan semangat kerja tidak mudah, karena banyak faktor yang

harus diperhatikan, salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

pegawai yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun mental para

pegawai.

Menurut Hasibuan (2005:94) menyatakan bahwa :

“Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan

pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja

yang maksimal”.

Menurut Nitisemito (2002:161) indikasi-indikasi dari semangat kerja adalah

:

1. Tingkat Absensi

 Ketepatan datang dan pulang pada waktu yang telah ditentukan

 Kehadiran setiap waktu kerja

2. Kegelisahan

 Keluhan terhadap helm

 Keluhan terhadap jumlah helm

 Keluhan terhadap jumlah baju tahan panas

 Keluhan terhadap kondisi baju tahan panas



9

 Keluhan akan jumlah baju tahan panas

3. Tingkat Kerusakan

 Kecerobohan meletakkan perlengkapan pengaman pada tempatnya

 Kecerobohan dalam melakukan pekerjaan

4. Tuntutan

 Tuntutan akan asuransi kerja dan tunangan hari tua

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.6 Metodelogi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode

deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan

objek penelitian berdasarkan fakta yang ada pada kondisi yang diteliti, dimana

fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Tekhnik penelitian yang

dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, meliputi :

Keselamatan kerja

1. Keadaan tempat lingkungan
kerja

2. Pemakaian peralatan kerja
3. Pengaturan penerangan
4. Pembinaan pegawai

Kesehatan kerja

1. Pemeriksaan kesehatan
2. Kondisi fisik dan mental

pegawai
3. Pengaturan udara

Menurut Mangkunegara
(2007:162-163)

Semangat Kerja

1. Tingkat Absensi
2. Kegelisahan
3. Tingkat Kerusakan
4. Tuntutan

Menurut Nitisemito (2002:161)
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1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan untuk menghimpun data faktual dalam rangka

pengujian hipotesis. Penelitian lapangan dilakukan dengan tekhnik:

a. Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti.

b. Wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data melalui tanya

jawab secara langsung dengan pejabat yang berhubungan dengan data

penelitian yang diperlukan.

c. Kuesioner, adalah sebuah formulir yang ada didalamya berisi

serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden

dengan yang diharapkan untuk dijawab oleh responden. Data yang

diperoleh dari penelitian lapangan ini merupakan data primer.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan

membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang ada

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Informasi yang didapatkan

akan dipergunakan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam

pembahasan masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh dari penelitian

studi kepustakaan ini merupakan data sekunder.

1.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis megajukan hipotesis

sebagai berikut :

“Adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Kondusif
Berpengaruh Terhadap Semangat Kerja Petugas Operasional Pada
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Kota
Bandung”.
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1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan penelitian pada

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Kota Bandung yang

berlokasi di Jl. Sukabumi No.17 Bandung. Waktu penelitian selama bulan

september 2014 sampai selesai.


