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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu perusahaan memiliki keinginan untuk tetap bertahan dan

berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi perekonomian dan lingkungan

pasar yang selalu berubah. Untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang

dimilikinya, perusahaan dituntut menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang memegang peranan penting di dalam

proses produksi. Selain tenaga kerja, perusahaan juga menggunakan peralatan

berteknologi tinggi pada saat melakukan proses produksi. Penggunaan peralatan

berteknologi tinggi dapat menyebabkan timbulnya resiko keselamatan dan

kesehatan bagi tenaga kerja.

Oleh karena itu, karyawan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari

perusahaan. Kenyataannya bahwa karyawan itu sebagai aset utama dalam

perusahaan yang harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik

mungkin. Hal tersebut bertujuan agar sumber daya manusia yang dimiliki

perusahaan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama

bagi manajer sumber daya manusia ialah adanya program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk salah satu program

pemeliharaan yang ada di perusahaan. Pelaksanaan program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan sangatlah penting karena bertujuan untuk

menciptakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan unsur

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

rangka mengurangi kecelakaan kerja.

Salah satu bentuk perhatian perusahaan bagi karyawan untuk

meminimalisir resiko kecelakaan kerja adalah dengan cara memaksimalkan

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan. Program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem program yang dibuat
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bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan

kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja.

Hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan

bahwa perusahaan harus memberikan perhatian serius untuk karyawannya.

Menurut data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa

setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatal, yakni

kematian atau cacat seumur hidup. Dan data dari Jamsostek menunjukkan bahwa

secara keseluruhan karyawan yang meninggal sebanyak 9 orang perhari, 3 orang

meninggal ditempat kerja dan 6 orang meninggal pada saat adanya hubungan

kerja, hal demikian meliputi saat perjalanan menuju tempat kerja atau setelah dari

tempat kerja. Di Indonesia angka kematian akibat kecelakaan kerja tersebut masih

terbilang tinggi jika dibandingkan dengan jumlah angka kematian akibat

kecelakaan kerja di negara luar yang rata-rata hanya 1 orang karyawan dalam

sehari. (http://m.news.viva.co.id/news/read/644430-angka-kecelakaan-kerja-di-

indonesia-tinggi--salah-siapa-)

Dengan diadakannya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan pada

karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Hal tersebut dapat berpengaruh

terhadap kondisi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehingga bisa

menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan. Wibowo (2011:501)

mengungkapkan bahwa, “kepuasan kerja adalah derajat positif atau negatifnya

perasaan seseorang mengenai berbagai segi tugas-tugas pekerjaan, tempat kerja

dan hubungan dengan sesama pekerja.”

Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan hanya semata-

mata tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak

yaitu pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan, karena dampak

kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga

merugikan perusahaan. Keselamatan kerja menurut Sholilah dan Kuncoro

(2014:27) dapat diartikan sebagai, “kondisi yang bebas dari risiko kecelakaan atau

kerusakan atau kondisi dengan risiko yang relatif sangat kecil, di bawah tingkat

tertentu.” Dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara (2011:161) menyatakan
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bahwa, “program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari

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

kerja.”

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat merupakan salah satu perusahaan

BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat ini menyelenggarakan dan mengelola pelayanan

untuk kepentingan masyarakat membutuhkan sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi, karena selain kegiatan operasional perusahaan, manusia juga

memiliki peranan penting dalam kegiatan operasi perusahaan. Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) ini sangat penting diterapkan khususnya pada perusahaan

agar karyawan dapat merasa aman, nyaman, serta sehat dalam melakukan

pekerjaannya, sehingga kepuasan kerja yang diinginkan karyawan dan perusahaan

dapat tercipta secara optimal. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah

diterapkan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak awal berdirinya

perusahaan pada tahun 1905 tetapi dahulu belum diterapkan secara maksimal

sesuai standar. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat pun menerapkan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan pada

tahun 2013, karena perusahaan perlu menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menjamin keselamatan dan

kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budaya untuk

mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

sehingga tingkat kecelakaan dapat teratasi. Adapun program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

antara lain :

a. Sertifikasi Standar SMK3.

b. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

c. Identifikasi dan Pengendalian Sumber Bahaya di tempat kerja.

d. Pemantauan dan Pengendalian kondisi dan tindakan aman di tempat kerja.

e. Menyediakan sarana dan prasarana di tempat kerja.

f. Pelatihan dan simulasi K3.

g. Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan berkala.

h. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan karyawan.
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i. Identifikasi pengendalian dampak lingkungan operasional perusahaan.

j. Pemantauan dan pengendalian aspek lingkungan operasional perusahaan

yang berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan.

Berikut disajikan tabel mengenai kecelakaan kerja karyawan periode

triwulan I hingga triwulan IV pada tahun 2013 hingga tahun 2015, yaitu :

Tabel 1.1

Tabel Kecelakaan Kerja Karyawan Tahun 2013

NO TRIWULAN
KECELAKAAN

RINGAN

KECELAKAAN

BERAT
MENINGGAL JUMLAH

1 I - - - -

2 II - - - -

3 III 1 - 1 2

4 IV 1 - 1 2

(Sumber : Data Divisi Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 2013)

Tabel 1.2

Tabel Kecelakaan Kerja Karyawan Tahun 2014

NO TRIWULAN
KECELAKAAN

RINGAN

KECELAKAAN

BERAT
MENINGGAL JUMLAH

1 I - 1 1 2

2 II - - - -

3 III - - 1 1

4 IV - - 1 1

(Sumber : Data Divisi Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 2014)
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Tabel 1.3

Tabel Kecelakaan Kerja Karyawan Tahun 2015

NO TRIWULAN
KECELAKAAN

RINGAN

KECELAKAAN

BERAT
MENINGGAL JUMLAH

1 I - - - -

2 II - - 1 1

3 III - - - -

4 IV - 1 - 1

(Sumber : Data Divisi Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 2015)

Tabel 1.1 terlihat bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat pada tahun 2013 memiliki jumlah 4 kejadian

kecelakaan kerja yang terjadi pada triwulan III dan triwulan IV, diantaranya yaitu:

pada triwulan III terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 1 (orang) karyawan

tidak memakai alat pelindung diri, kecelakaan tersebut dikategorikan ke dalam

kecelakaan ringan, dan terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 1 (orang)

karyawan meninggal karena adanya kebocoran isolasi kabel TR. Pada triwulan IV

terjadi kecelakaan kerja yang di sebabkan 1 (orang) karyawan terkena kabel

lavering dari kabel telepon, kecelakaan tersebut dikategorikan ke dalam

kecelakaan ringan, dan terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 1 (orang)

karyawan meninggal karena terkena petir.

Tabel 1.2 terlihat bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat pada tahun 2014 memiliki jumlah 4 kejadian

kecelakaan kerja yang terjadi pada triwulan I, triwulan III dan triwulan IV,

diantaranya yaitu: pada triwulan I terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 1

(orang) karyawan mengalami kebocoran isolasi peralatan yang mengakibatkan

luka bakar, kecelakaan tersebut dikategorikan ke dalam kecelakaan berat, dan

terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 1 (orang) karyawan meninggal karena

tenggelam pada saat sedang melakukan pekerjaannya. Pada triwulan III terjadi

kecelakaan kerja yang disebabkan 1 (orang) karyawan meninggal karena tidak

memakai alat pelindung diri. Pada triwulan IV terjadi kecelakaan kerja yang

disebabkan 1 (orang) karyawan meninggal karena sakit.
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Tabel 1.3 terlihat bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat pada tahun 2015 memiliki jumlah 2 kejadian

kecelakaan kerja yang terjadi pada triwulan II dan triwulan IV, diantaranya yaitu:

pada triwulan II terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 1 (orang) karyawan

meninggal karena adanya pelanggaran SOP yang dilakukan oleh karyawan

tersebut. Pada triwulan IV terjadi kecelakaan kerja yang di sebabkan 1 (orang)

karyawan mengalami kegagalan alat yang mengakibatkan luka bakar, kecelakaan

tersebut dikategorikan ke dalam kecelakaan berat.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menetapkan sasaran kebijakan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu :

1. Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta mencegah

terjadinya kerugian yang timbul yang di akibatkan oleh kecelakaan kerja.

2. Mengupayakan tercapainya kecelakaan nihil (Zero Accident).

Dalam hal ini, pemerintah pun ikut berperan dalam pengolahan sumber

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

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan tercapainya program dan sasaran

kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan menimbulkan rasa aman

dan nyaman kepada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehingga akan

menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi dan perusahaan akan berjalan dengan

baik.

Dengan adanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3), diharapkan semua karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan

sebaik mungkin sehingga akan memperoleh hasil yang baik. Dengan demikian,

kepuasan kerja karyawan pun dapat meningkat yang akhirnya akan memperlancar

usaha pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari

indikator kepuasan kerja diantaranya adalah tingkat absensi atau presensi kerja.

Berikut disajikan tabel dibawah ini mengenai daftar kerja atau presensi kerja

karyawan, sebagai berikut :
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Tabel 1.4
Tabel Daftar Kerja atau Presensi Kerja

Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013

NO BULAN
JML
HARI

KERJA

JML
KARYAWAN

DATA TIDAK
MASUK KERJA

L W JML SAKIT CUTI ALPA
1 Januari 21 185 78 263 8 23 -
2 Februari 20 182 79 261 16 15 -
3 Maret 19 187 77 264 4 - -
4 April 22 190 76 266 6 18 -
5 Mei 22 189 75 264 8 25 -
6 Juni 19 192 76 268 10 27 -
7 Juli 23 190 75 265 9 28 -
8 Agustus 17 188 74 262 14 93 -
9 September 21 187 76 263 11 32 -
10 Oktober 21 189 75 264 5 13 -
11 November 20 188 75 263 4 13 -
12 Desember 20 186 74 260 10 96 -

JUMLAH 245 2.253 910 3.163 105 383 -
(Sumber : Data Divisi Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 2013)

Tabel 1.5
Tabel Daftar Kerja atau Presensi Kerja

Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014

NO BULAN
JML
HARI

KERJA

JML KARYAWAN
DATA TIDAK

MASUK KERJA

L W JML SAKIT CUTI ALPA
1 Januari 20 187 73 260 14 42 -
2 Februari 20 184 70 254 5 15 -
3 Maret 20 179 72 251 5 16 -
4 April 22 179 73 255 14 41 -
5 Mei 18 182 73 252 10 31 -
6 Juni 21 179 74 254 9 28 -
7 Juli 19 180 72 252 36 108 -
8 Agustus 20 180 73 297 12 35 -
9 September 22 224 71 244 12 36 -
10 Oktober 23 173 70 243 10 30 -
11 November 20 176 72 248 9 26 -
12 Desember 21 173 74 247 29 89 -

JUMLAH 246 2.190 867 3.057 165 497 -
(Sumber : Data Divisi Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 2014)
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Tabel 1.6
Tabel Daftar Kerja atau Presensi Kerja

Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015

(Sumber : Data Divisi Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 2015)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa presensi kerja di PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat pada tahun 2013 memiliki jumlah hari kerja 245 hari

dengan jumlah karyawan 3.163 orang. Karyawan yang dinyatakan sakit berjumlah

105 orang dan karyawan yang dinyatakan cuti berjumlah 383 orang sedangkan

karyawan yang dinyatakan alpa tidak ada atau nihil.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa presensi kerja di PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat pada tahun 2014 memiliki jumlah hari kerja 246 hari

dengan jumlah karyawan 3.057 orang. Karyawan yang dinyatakan sakit berjumlah

165 orang dan karyawan yang dinyatakan cuti berjumlah 497 orang sedangkan

karyawan yang dinyatakan alpa tidak ada atau nihil.

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa presensi kerja di PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat pada tahun 2015 memiliki jumlah hari kerja 246 hari

dengan jumlah karyawan 3.134 orang. Karyawan yang dinyatakan sakit berjumlah

160 orang dan karyawan yang dinyatakan cuti berjumlah 560 orang sedangkan

karyawan yang dinyatakan alpa tidak ada atau nihil.

NO BULAN
JML
HARI

KERJA

JML KARYAWAN
DATA TIDAK

MASUK KERJA

L W JML SAKIT CUTI ALPA
1 Januari 21 170 75 245 13 39 -
2 Februari 21 190 82 272 8 19 -
3 Maret 21 186 82 268 18 54 -
4 April 20 182 81 263 14 41 -
5 Mei 21 181 82 263 8 23 -
6 Juni 21 179 81 260 13 40 -
7 Juli 22 178 81 259 19 56 -
8 Agustus 19 185 81 266 22 67 -
9 September 20 185 80 265 12 85 -
10 Oktober 22 179 77 256 8 24 -
11 November 20 178 77 255 5 15 -
12 Desember 18 185 77 262 20 97 -

JUMLAH 246 2.178 956 3.134 160 560 -
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Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan

bahwa presensi kerja selama 3 tahun terakhir tidak stabil dikarenakan adanya

kenaikan dan penurunan pada jumlah karyawan yang sakit dan karyawan yang

cuti. Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah karyawan yang sakit dan jumlah

karyawan yang cuti pada tahun 2014 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun

2015 jumlah karyawan yang sakit mengalami penurunan dan jumlah karyawan

yang cuti mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi kemungkinkan bahwa

kepuasan kerja karyawan masih kurang begitu baik.

Untuk lebih memperjelas mengenai informasi yang diperoleh, penulis

menyebarkan angket untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat kepuasan

kerja karyawan dan faktor yang mempengaruhinya. Hal ini sesuai dengan teori

yang diungkapkan Edy Sutrisno (2010:74) bahwa, “ Kepuasan kerja merupakan

suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja,

kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam bekerja, dan hal-hal yang

menyangkut faktor fisik dan psikologis.”

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket yang penulis sebarkan kepada 20

orang karyawan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, tercatat bahwa pada

umumnya ketidakpuasan kerja karyawan disebabkan oleh faktor fisik dan

psikologis yaitu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam angket ini, diberikan 2

pertanyaan. Berikut rekapitulasi pertanyaan dan jawaban dari angket, yaitu :

1. Apakah Anda merasa puas dengan pekerjaan/jabatan anda saat ini di

Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat?

(Sumber : Olahan Data Rekapitulasi Angket)

Gambar 1.1
Kepuasan Kerja

20%

35%

45%
Sangat Puas

Puas

Kurang Puas
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Berdasarkan gambar 1.1 di atas diketahui bahwa dari 20 orang karyawan

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yang menjadi responden angket yang

dilakukan oleh penulis, ternyata sebanyak 9 orang menyatakan kurang puas dalam

bekerja, sedangkan sebanyak 7 orang menyatakan puas dalam bekerja dan

selebihnya hanya 4 orang yang menyatakan sangat puas dalam bekerja.

Dari penjelasan tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan adanya

masalah ketidakpuasan kerja dari karyawan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa

Barat. Untuk mengetahui penyebab atau faktor apa yang menyebabkan karyawan

kurang puas dalam bekerja, berikut disajikan pertanyaan no. 2 yang memaparkan

faktor-faktor penyebab dari 9 orang karyawan yang merasa kurang puas dalam

bekerja.

2. Jika Anda merasa tidak puas atau kurang puas dalam bekerja, faktor apa

yang menyebabkan Anda tidak merasakan kepuasan kerja di PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat?

Pengembangan Karir -

Kompensasi -

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6

Penilaian Kinerja -

Situasi Kerja 3

(Sumber : Olahan Data Rekapitulasi Angket)

Gambar 1.2
Faktor Ketidakpuasan Kerja

67%

33% Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Situasi Kerja
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Berdasarkan gambar 1.2 di atas diperoleh informasi bahwa Situasi Kerja

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi faktor yang dominan yang

mempengaruhi ketidakpuasan kerja karyawan di PT PLN (Persero) Distribusi

Jawa Barat. Gambar tersebut menjelaskan bahwa karyawan merasa kurang puas

dalam bekerja dikarenakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dan situasi

kerja dimana mereka merasa faktor tersebut belum sesuai dengan yang

diharapkan.

Kepuasan kerja yang rendah akan membawa kearah kondisi kualitas

lingkungan kerja, dimana kondisi ini mencerminkan menurunnya keterlibatan

kerja, adanya angka kecelakaan kerja, dan meningkatnya absensi karyawan yang

tidak masuk kerja yang diakibatkan sakit maupun cuti, hal tersebut sangat

merugikan perusahaan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Realisasi

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan Serta

Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasikan

permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa

Barat.

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

dengan kepuasan kerja karyawan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa

Barat.
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi

mengenai realisasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap

kepuasan kerja karyawan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, data-data

dan informasi tersebut akan dianalisa dan digunakan untuk penyusunan skripsi

yang merupakan syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Bisnis dan

Manajemen di Universitas Widyatama Bandung.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan Keselamatan dan

Kesehatan kerja (K3) di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan kerja karyawan di PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dengan kepuasan kerja karyawan di PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitiaan

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan

memberikan informasi penting bagi :

1. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

bermanfaat bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan didalam

melakukan pengambilan keputusan perusahaan guna menunjang kepuasan

kerja karyawan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini  merupakan lanjutan dari proses perbandingan antara hasil

belajar mengajar yang pernah diperoleh dengan keadaan yang ada di

lapangan,  diharapkan penelitian ini dapat menjadikan pengalaman baru

dan menambah pengetahuan yang lebih luas.
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3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang

bermanfaat dan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pihak-pihak

yang bersangkutan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 63, Jawa Barat

40111. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada 6 April 2016 sampai 6 Juni

2016.


