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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang   

Kecelakaan  kerja merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kelalaian 

seorang pekerja atau kesalahan prosedur dalam bekerja yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi pekerja maupun bagi pihak perusahaan. Kerugian yang ditimbulkan 

dapat berupa kerugian dari segi fisik, peralatan, biaya dan lain-lain, oleh karena 

itu dalam pelaksanaan proyek keselamatan bagi para pekerja merupakan yang 

utama. Para pekerja wajib memperoleh jaminan keselamatan sewaktu pelaksanaan 

proyek berlangsung, baik dalam bentuk biaya mapun peralatan keselamatan, 

pentingnya bagi pihak perusahaan melengkapi persediaan alat-alat keselamatan 

bagi para pekerja ditujukan sebagai langkah pencegahan akan timbulnya kerugian 

dari kecelakaan tersebut, baik kerugian dalam segi finansial maupun sumber daya 

manusia. Selain itu kecelakaan kerja juga dapat berdampak pada turunnya kinerja 

karyawan pada saat pelaksanaan proyek, oleh karena itu pihak perusahaan 

dianjurkan untuk memilki sistem manajemen K3 yang baik agar pelaksanaan 

proyek tidak terhambat dengan timbulnya hal-hal yang merugikan seperti 

kecelakaan kerja. 

Sistem manajemen K3 merupakan susunan dari berbagai sistem 

orgnanisasi yang menyusun berbagai aspek perencanaan, prosedur pelaksanaan, 

proses serta tanggung jawab kebutuhan akan sumber daya yang bertujuan untuk 

pengembangan suatu proyek, dan berkonsentrasi dalam manajemen keselamatan 

para pekerja yang diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang 
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aman dari bahaya,  kondusif serta dapat meningkatkan kinerja bagi para pekerja 

(Permen PU,2008).  

Proyek merupakan suatu kegiatan yang bersifat unik karena memiliki awal 

dan akhir, proyek yang baik memiliki sistem manajemen yang baik pula di 

dalamnya supaya hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan waktu yang singkat 

dan dengan persediaan sumber daya yang tidak berlebihan, hal ini ditujukan untuk 

menghindari pemborosan biaya, para karyawan diwajibkan bekerja dalam kondisi 

yang prima agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Menurut Simanjuntak 

(2005) dalam pelaksanaan proyek karyawan memiliki tingkat kinerja yang 

berbeda-beda, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja para 

pekerja yaitu karakteristik dari kompetensi masing-masing karyawan, peran 

manajemen serta dukungan pihak perusahaan. Kinerja didefinisikan sebagai suatu 

yang harus dicapai seorang pekerja selama melaksanakan tugasnya yang 

mencangkup pengalaman, kesigapan, keseriusan dalam bekerja serta manajemen 

waktu (Hasibuan 2009:34). Cerminan perusahaan yang baik yaitu perusahaan  

dengan  persediaan peralatan keselamatan yang mencukupi, menjamin 

sepenuhnya keselamatan para karyawan sewaktu bekerja dan melengkapi sistem 

organisasi dengan  sistem manajemen keselamatan yang ditugaskan untuk 

menyusun jadwal serta susunan aturan keselamatan yang akan diterapkan bagi 

para seluruh karyawan, tamu dan para pimpinan perusahaan. 

Para pengusaha yang bergerak dalam bidang konstruksi hendaknya 

mewaspadai suatu kejadian yang tidak terduga, seperti kecelakaan kerja 

mengingat pekerjaan dalam bidang konstruksi memiliki banyak resiko yang harus 

diperhitungkan secara matang supaya dapat terhindar dari kerugian akibat 
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timbulnya kecelakaan, karena sifat pekerjaan konstruksi tidak luput dari 

lingkungan luar yang berbahaya, dan berada pada titik tertinggi dan apabila 

pekerjaan tidak didukung oleh peralatan yang memadai serta dengan sistem 

keselamatan yang baik maka akan menimbulkan masalah yang besar bagi pihak 

perusahaan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis menguraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ? 

2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja 

karyawan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang mencangkup penelitian ini antara lain: 

1. Lokasi penelitian bertempat  pada Proyek Pembangunan Grand Batam 

Mall, Baloi 

2. Mengukur tingkat hubungan keselamatan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

3. Mengukur tingkat hubungan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

4. Mengukur tingkat hubungan sistem manajemen terhadap kinerja 

karyawan 
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5. Pengambilan data dilaksanakan dengan metode kuantitatif yaitu 

dengan survey langsung ke lapangan dengan menggunakan kusioner 

serta melibatkan pekerja sebagai responden 

6. Data yang dibutuhkan meliputi data primer yang terdiri tadi hasil 

survey dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait 

7. Data yang diperoleh dari hasil survey kemudian akan di olah 

menggunakan software Smart PLS 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

2. Mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kinerja para karyawan, hal ini dapat memberikan 

dampak positif terhadap pelaksanaan proyek kedepannya. 

2. Mengurangi angka kecelakaan pada saat bekerja, meminimalisir 

kerugian yang akan terjadi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan uraian dari beberapa bagian bab yang 

terdapat pada makalah penelitian dan akan dijelaskan secara mendasar tentang 

masing-masing bab tersebut, yaitu meliputi : 

 

1. BAB I . Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, masalah yang akan diteliti, tujuan 

yang akan dicapai dari hasil penelitian, manfaat yang dapat dihasilkan dari 

penelitian ini dan sistematika pembahasan penelitian 

 

2. BAB II. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisikan tentang penelitian terdahulu serta penjelasan yang 

bersangkutan dengan penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori 

penelitian itu sendiri. 

 

3. BAB III. Metode Penelitian 

Metode Penelitian menjelaskan tentang bagaimana penggunaan metode 

penelitian yang akan diterapkan nantinya dan  berisikan tentang rancangan 

penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, dasar-dasar pengukuran, 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, dan metode analisa yang 

digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. 
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4. BAB IV. Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang hasil-hasil penelitian dilapangan yang disajikan 

dalam bentuk data, dan hasil dari analisa pengaruh kesehatan dan 

keselamatan kerja pada saat melaksanakan studi kasus. 

 

5. BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan tentang bagian akhir penutup penelitian, yang 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan 

secara mendetail. Dan berisikan tentang saran yang dimuat bagi para 

pembaca, ataupun para instansi tertentu khususnya untuk perusahaan 

dimasa yang akan datang 
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