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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di dunia persaingan bisnis pada zaman sekarang yang berkembang 

semakin pesat, berbagai macam kegiatan bisnis dijalankan untuk mencapai suatu 

tujuan pribadi, bersaing dengan kompetitor maupun tujuan untuk kepentingan 

masyrarakat umum lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

perindustrian nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian bahwa bisnis 

perindustrian hanya dapat dilaksanakan apabila memiliki asas kepentingan 

nasional, demokrasi ekonomi dan persaingan usaha yang sehat sehingga 

diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian negara. Maka 

dalam hal ini, kegiatan industri mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan 

tersebut dan juga mampu memajukan perekonomian negara sehingga pekerjaan di 

perindustrian banyak diminati dan menjadi salah satu sumber pekerjaan yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan tersebut.  

Dalam hal ini karyawan memegang peran penting dalam perusahaan 

sehingga diperlukan adanya komitmen dari perusahaan untuk membangun suatu 

Employee Engagement dengan semua karyawannya. Hal ini dipercayai dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan pada perusahaan karena apabila 

karyawan memiliki suatu rasa keterikatan yang baik dengan perushaan maka 

karyawan akan mempunyai komitmen serta emosional yang lebih mendalam 

secara intelektual terhadap perusahaan. Namun didapati bahwa seiring 

berkembangnya perusahaan dan meningkatnya produktivitas kerja karyawan, 
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banyak faktor yang sering dilupakan dan tidak dijaga dengan baik seperti resiko 

keselamatan pekerja , kepuasan kerja, hubungan perusahaan dengan pekerja dan 

beberapa faktor lainnya yang saling berhubungan antara perusahaan dan pekerja. 

 Berdasarkan laporan dari data BPJS Ketenagakerjaan (2018), tingkat 

kecelakaan kerja di Batam berdasarkan kasus yang dilaporkan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan Batam dikabarkan sudah mulai menurun sejak tiga tahun terakhir 

dengan angka 4.691 kasus yang terjadi. Hal ini masih belum termasuk kasus yang 

terjadi namun tidak di laporkan ke pihak yang bersangkutan. Maka diyakini kasus 

kecelakaan yang terjadi sebenarnya di atas angka yang telah di laporkan. Angka 

ini dikategorikan dengan kasus kecelakaan kerja dengan jumlah angka kasus yang 

tinggi, apalagi sampai menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal. Berdasarkan 

survei, kecelakaan kerja yang terjadi pada konstruksi material sebanyak 21%, 

pada alat berat dilingkungan kerja 18%, offshore dan perkapalan 19%, mesin 

13%, bahan kimia 8%, kecelakaan kerja di jalan raya 10%, dan sisanya 11% 

kecelakaan kerja kategori lainnya (https://hangtuahnews.co.id/tiga-tahun-terakhir-

angka-kecelakaan-kerja-di-batam-menurun/). Mengingat masih banyaknya korban 

dengan jumlah 4.691 kasus yang diaporkan yang terjadi pada tahun 2017, maka 

hal ini harus di perhatikan dengan baik karena pada umumnya, manusia bekerja 

dengan tujuan mendapatkan pemasukan guna menunjang kehidupan, mencari 

pengalaman, dan segala alasan pendukung lainnya, namun apabila para pekerja 

mengalami musibah akibat suatu standar Safety yang lalai atau diabaikan, maka 

hal ini sangat lah merugikan berbagai pihak. 
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Salah satu contoh beberapa kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang 

warga Tanjung Uma, Batu Ampar Batam Kahar (42) yang tewas tertimpa sling 

crane hingga tewas di salah satu kawasan industri dermaga kawasan Batu Ampar 

(http://batamnews.co.id/berita-29670-seorang-pekerja-tewas-tertimpa-crane-dan-

tercebur-ke-laut-di-pelabuhan-batu-ampar.html) Kasus kecelakaan lainnya seperti 

Sujono (38) yang terlempar dari ledakan tanki yang tengah dikerjakan di salah 

satu industri perkapalan di Batu Ampar (http://batamnews.co.id/berita-19401-

polisi-usut-tewasnya-pekerja-yang-tewas-kecelakaan-kerja-di-batuampar.html). 

Dengan kejadian kasus kecelakaan kerja ini, maka dapat mempengaruhi pekerja 

lain merasa takut, tidak puas dan tidak nyaman untuk bekerja di perusahaan 

tersebut lagi mengingat kecelakaan kerja yang terjadi sebelumnya sangat fatal dan 

kurangnya dukungan perusahaan untuk menjamin dan meningkatkan keselamatan 

pekerja dengan bagus sehingga pekerja menuntut pemerintah untuk tegas dalam 

menangani kasus ini (https://www.koranperdjoeangan.com/sering-terjadi-

kecelakaan-kerja-digalangan-kapal-batam-buruh-meminta-pemerintah-tegas/). 

Karena tingkat keselamatan kerja yang rendah dan dapat membahayakan diri 

sendiri, maka persentase pekerja untuk keluar dari perusahaan sangatlah besar. 

Dan hal selanjutnya akan berdampak juga ke perusahaan yang merugi baik dalam 

faktor keuangan, waktu dll untuk mencari pengganti karyawan agar perusahaan 

dapat beroperasional secara normal.  

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang 

pengaruh Safety Climate terhadap Employee Engagement dan Employee Turnover 

dengan Job Satisfaction sebagai mediasi di perusahaan perindustrian galangan 

Jeky, Pengaruh dari Safety Climate Terhadap Employee Engagement dan Employee Turnover 
dengan Job Satisfaction Sebagai Mediasi, 2018 
UIB Respository©2018

http://batamnews.co.id/berita-29670-seorang-pekerja-tewas-tertimpa-crane-dan-tercebur-ke-laut-di-pelabuhan-batu-ampar.html
http://batamnews.co.id/berita-29670-seorang-pekerja-tewas-tertimpa-crane-dan-tercebur-ke-laut-di-pelabuhan-batu-ampar.html
http://batamnews.co.id/berita-19401-polisi-usut-tewasnya-pekerja-yang-tewas-kecelakaan-kerja-di-batuampar.html
http://batamnews.co.id/berita-19401-polisi-usut-tewasnya-pekerja-yang-tewas-kecelakaan-kerja-di-batuampar.html
https://www.koranperdjoeangan.com/sering-terjadi-kecelakaan-kerja-digalangan-kapal-batam-buruh-meminta-pemerintah-tegas/
https://www.koranperdjoeangan.com/sering-terjadi-kecelakaan-kerja-digalangan-kapal-batam-buruh-meminta-pemerintah-tegas/


4 

Universitas Internasional Batam 

kapal di Kota Batam karena penulis melihat bahwa hal ini secara langsung 

maupun tidak langsung sangat bermanfaat bagi banyak pihak baik perusahaan, 

pekerja dan juga kemajuan perekonomian Kota Batam yang dapat meningkat. Hal 

ini dikarenakan perusahaan perindustrian di Batam merupakan salah satu dari 

penggerak perekonomian masa depan dan sebagai tempat untuk mata pencaharian 

bagi banyak pekerja, maka sektor perindustrian di Batam harus dijaga dengan 

baik. Ketika perusahaan telah mengetahui cara dan berkomitmen untuk 

mendukung dan menjaga suasana kerja karyawan yang bagus, maka diyakini 

bahwa perusahaan juga dapat meminimalisir kerugian dalam berbagai faktor 

sehingga hal ini juga secara langsung akan mempengaruhi pekerja untuk bekerja 

secara leluasa dan perekonomian Negara yang tetap terjaga dan berkembang. 

SDM yang berkualitas tentunya menjadi salah satu faktor pendukung 

penting yang dapat menguntungkan perusahaan dalam beroperasional. Maka 

dalam hal ini, Employee Engagement yang tinggi dapat meningkatkan 

produktivitas dan kinerja yang tinggi pada perusahaan. Kahn (2013) menyebutkan 

bahwa Employee Engagement adalah hubungan dan keterlibatan yang terjadi 

secara erat dalam bentuk fisik, kognitif dan emosional antara pribadi seseorang 

dengan pekerjaanya di perusahaan tersebut. Employee Engagement memiliki 

beberapa keuntungan yakni dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam 

pekerjaan dan juga menurunkan tingkat Turnover karyawan, keluhan pekerja, dan 

juga kecelakaan kerja (Safety) di perusahaan 

Oleh karena itu di perlukan suatu cara agar perusahaan bisa menciptakan 

suatu Sumber Daya Manusia yang berkomitmen terhadap suatu kesuksesan 
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pekerjaan. Dalam hal ini, Employee Engagement dipercayai mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan. Untuk mencapai 

suatu tingkat Employee Engagement yang bagus maka dipastikan adanya faktor 

pendukung seperti Safety Climate, Job Satisfaction, dan faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi hasil dari tingkatan Employee Engagement yang bagus. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Kahn (2013) bahwa Safety Climate bisa 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkatan Employee Engagement. 

Safety Climate merupakan suatu gambaran mengenai suatu persepsi kerja tentang 

keselamatan kerja yang aman bagi para pekerja diperusahaan. Menurut Zohar 

(2009) bahwa Safety Climate digunakan untuk menggambarkan konsep yang 

melibatkan persepsi kerja tentang suatu aturan keamanan kerja yang tengah 

berjalan pada suatu organisasi. 

Dalam Safety Climate terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Safety 

Climate seperti komitmen dalam manajemen, penggunaaan alat pelindung diri dan 

lingkungan kerja. Komponen yang mempengaruhi persepsi pekerja terhadap 

keselamatan kerja adalah komitmen dalam bekerja, pemakaian alat pelindung diri 

(APD), dan lingkungan kerja. Dalam komitmen manajemen, juga tercakup 

pengawasan, tindakan dan status orang dan komite keselamatan kerja dalam suatu 

organisasi. Komitmen manajemen juga didukung oleh komitmen dari para pekerja 

itu sendiri tentang kesemalatan kerja. 

Dalam hal ini, Job Satisfaction juga memegang peran penting dalam 

pengembangan Employee Engagement dikarenakan Job Satisfaction adalah suatu 

bentuk dari persepsi atau pendapat dari para karyawan yang di ekpresikan melalui 
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sikap dan perilaku kerja diperusahaan. Hal ini bersifat individual dimana setiap 

pekerja memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu kepuasan bekerja disuatu 

perusahaan karena hal nya setiap manusia memiliki tingkat tolak ukur yang 

berbeda namun mempunyai suatu kesamaan yang tidak beda jauh.  

Menurut Kreitner & Kinicki (2014), kepuasan dalam bekerja adalah suatu 

energi positif yang dihasilkan dari pekerjaan yang merupakan sebuah hasil dari 

evaluasi karakteristiknya tersendiri. Pekerja dengan tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi memiliki perasaaan positif terhadap pekerjaannya diperusahaan, namun 

apabila pekerja yang tidak puas akan pekerjaanya maka akan memiliki perasaan 

negatif terhadap pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. 

Maka dengan ini suatu Job Satisfaction dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat suatu Employee Engagement diperusahaan. 

Apabila tingkat Employee Engagement rendah, maka hal yang bisa saja 

terjadi adalah Employee Turnover yang meningkat. Employee Turnover adalah 

karyawan yang memilih untuk berhenti kerja dan meninggalkan perusahaan 

tersebut secara permanen (Dessler,2013). Employee Turnover juga dapat 

menimbulkan berbagai kerugian pada perusahaan seperti, waktu untuk menseleksi 

dan merekrut karyawan baru, pengeluaran biaya untuk pelatihan karyawan baru, 

dan hal lainnya. Employee Turnover dapat terjadi dengan berbagai alasan, yaitu 

seperti kepuasan kerja yang rendah, hubungan karyawan dengan perusahaan yang 

rendah, keselamatan kerja yang buruk sehingga pekerja berpikir dua kali untuk 

melakukan pekerjaan diperusahaan tersebut. Karena itu, kemajuan suatu 
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organisasi atau perusahaan dapat ditentukan dari bagaimana kualitas dari 

pengelolaan SDM yang ada diperusahaan tersebut. 

Maka pada pembahasan ini, hal yang dapat disimpulkan adalah bagaimana 

suatu tingkatan Safety Climate dan Job Satisfaction dapat saling berkontribusi 

untuk meningkatkan suatu Employee Engagement yang berkualitas dan bagus 

terhadap pekerja dan perusahaan sehingga dapat menekan Emploee Turnover 

serendah mungkin. Hal ini dapat saling berkaitan dikarenakan apabila para pekerja 

merasakan bahwa perusahaan mempunyai suatu tanggung jawab atau rasa peduli 

terhadap kondisi kerja para pekerja maka pekerja akan menghasilkan suatu 

kepuasan kerja yang bagus dan dapat berdampak kepada hasil kerja yang lebih 

produktif dan hubungan yang positif antara pekerja dan perusahaan. Hal ini telah 

diteliti oleh Huang et al., (2015) untuk menganalisa hubungan dampak dari Safety 

Climate terhadap Job Satisfaction, Engagement dan Turnover di salah satu 

industri truk swasta di Amerika. 

Berdasarkan latar belakang dari penelitian maka penulis akan melakukan 

suatu penelitian dengan judul “Pengaruh dari Safety Climate terhadap 

Employee Engagement dan Employee Turnover dengan Job Satisfaction 

sebagai mediasi. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Pada penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, antar lain: 

Jeky, Pengaruh dari Safety Climate Terhadap Employee Engagement dan Employee Turnover 
dengan Job Satisfaction Sebagai Mediasi, 2018 
UIB Respository©2018



8 

Universitas Internasional Batam 

1. Apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Job Satsifaction 

2. Apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Turnover 

3. Apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Engagement 

4. Apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Engagement dengan Job Satisfaction sebagai mediasi 

5. Apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Turnover dengan Job Satisfaction sebagai mediasi 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian yang akan diteliti terhadap permasalahan yang telah 

dituliskan pada perumusan masalah adalah untuk menguji dari hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Job Satisfaction 

2. Untuk mengetahui apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Turnover 

3. Untuk mengetahui apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Engagement 

4. Untuk mengetahui apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Engagement dengan Job Satisfaction sebagai mediasi 
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5. Untuk mengetahui apakah Employee Safety Climate memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Turnover dengan Job Satisfaction sebagai mediasi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 

pengetahuan ataupun informasi bagi perusahaan, akademis, dan masyarakat 

umum tentang pentingnya suatu Safety Climate, Job Satisfaction terhadap 

Engagement dan Turnover diperusahaan sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber wawasan, 

pemikiran, pertimbangan, dan solusi bagi pihak manajemen, ataupun pimpinan 

suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan atau perencanaan terhadap 

cara mengorganisasi atau mengelola para pekerja dengan sesuatu yang berkaitan 

dengan Safety Climate, Job Satisfaction, Employee Engagement, Turnover 

diperusahaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini, diharapkan penelitian ini 

mampu meningkatkan kualitas kerja dari Human Resources Department untuk 

mengatur, dan menjaga para pekerjanya sehingga diharapkan kinerja karyawan 

menjadi lebih produktif, efisien dan aktif sehingga membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi yang lebih mudah dan pasti. Apabila penelitian ini 

membuktikan bahwa variabel Safety Climate, Job Satisfaction mempunyai 

pengaruh yang signifikan untuk menciptakan Employee Engagement yang 

berkualitas serta mengurangi tingkat Turnover yang tinggi diperusahaan, maka ini 

bisa menjadi suatu pertimbangan yang baik bagi perusahaan dalam 

memperhatikan dan mengontrol karyawannya. 
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2. Akademis 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan menjadi sebuah panduan oleh para peneliti lainnya dengan tujuan 

penelitian yang sama dengan penelitian ini dan juga diharapkan bisa menjadi 

sumber dari pembelajaran yang telah dipelajari dibidang Manajemen Sumber 

Daya Manusia yang memiliki hubungan dengan Safety Climate, Job Satisfaction, 

Employee Engagement, dan, Employee Turnover. Hal lainnya ini juga diharapkan 

digunakan menjadi sumber atau referensi terhadap kegiatan penelitian lain yang 

berkaitan dengan faktor-faktor pendukung diatas sehinggap diharapkan dapat 

membantu organisasi yang membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang di teliti. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pembahasan secara garis kompleks mengenai pembahasan yang lebih terperinci 

untuk masing-masing bab yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Pada Bab satu ini akan menjelaskan latar belakang dari penelitian, 

permasalahan pada penelitian, tujuan dan juga manfaat dari 

penelitian ini dan sistematika pembahasan. 

BAB II :KERANGKA TEORRETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab dua ini menjelaskan tentang teori, model penelitian, 

perumusan hipotesis dan juga hasil penelitian yang didapatkan 

pada penelitian tersebut. 
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BAB III :METODE PENELITIAN 

Pada Bab akan ini menjelaskan penguraian dari suatu rancangan 

penelitian yang digunakan, obyek sampel pada penelitian, 

pengertian dari variabel dan pengukurannya, cara pengumpulan 

data serta metode analisis data. 

BAB IV :ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis statistic deskriptif, hasil 

analisis dan pembahasan yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang tengah diteliti. 

BAB V  :KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari kesimpulan yang 

didapatkan, keterbatasan yang di alami, dan rekomendasi yang 

dapat diberikan berdasarkan analisa penelitian tersebut. 
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