Bab 1
Pendahuluan

1.1.Pendahuluan
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting sebagai upaya
pencegahan kecelakaan kerja dilingkungna kerja. Hal ini merupakan suatu upaya
untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, serta dapat
menekan tingkat kecelakaan dilingkungan kerja [1], oleh karena itu dibutuhkan
tempat bekerja yang aman dan nyaman bagi karyawan, agar karyawan dapat
bekerja dengan konsentrasi dan ketelitian yang baik. Kecelakaan kerja dapat
mengakibatkan berbagai kerugian bagi karyawan dan perusahaan. Untuk
meminimalisir atau menghilangkan kecelakaan kerja perusahaan dapat melakukan
analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Ciater memiliki luas areal 3.720,80 Ha
yang bergerak di bidang komoditi teh dengan komoditi hasil pengolahannya
berupa Teh Hitam Orthodok. Lokasi Pabrik Teh Hitam Orthodok berada di CiaterSubang dengan kapasitas olah optimal 45.000 kg basah per hari, sedangkan
Pemasaran Produksi berorientasi untuk pasar Eksport (80%) dan Lokal (20%)
yang dilaksanakan oleh Kharisma Pemasaran Bersama NUSANTARA (KPBN) di
Jakarta, melalui Kontrak penjualan oleh bagian Pemasaran Kantor Direksi.
Produksi yang dipasarkan dalam bentuk Teh Curah.

Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan upaya perlindungan yang
bertujuan agar tenaga kerja atau karyawan di tempat kerja atau perusahaan selalu
bekerja dalam keadaan aman dan nyaman, serta agar setiap proses produksi dapat
bekerja secara aman, nyaman dan efisien, Dengan melakukan analisis
Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, diharapkan perusahaan dapat mencegah
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dan mengurangi tingkat kecelakaan kerja, serta mencegah kasus kecelakaan kerja
dari berbagai
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unsur yang terdapat diperusahaan tersebut yang dapat mengganggu proses
perkerjaan lainnya, serta mengakibatkan perusahaan sangat merasa rugi jika
kehilangan karyawan, karena jika karyawan tidak bisa bekerja maka perusahaan
akan mengalami penurunan produksi dan mengalami kerugian [2].

PT. Perkebunan Nusantara VIII memiliki standar K3 yaitu P2K3 (Panitia
Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja), P2K3 yaitu tim yang bertugas
untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, termasuk
menanggulangi kecelakaan dan keadaan darurat. Meskipun sudah terdapat SOP
dan poster yang terdapat pada dinding ruangan produksi, tapi masih saja banyak
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan seperti merokok di ruangan produksi,
dan APD yang kurang lengkap, padahal pada proses produksi harus sangat hatihati karena terdapat banyak sekali tempat yang memicu terjadinya kecelakaan
kerja seperti lantai yang licin karena tumpahan teh dan serbuk teh yang bertebaran
diudara dan menempel diberbagai tempat. Dari berbagai masalah yang terdapat
diperusahaan maka sangat dibutuhkan penelitian mengenai motivasi karyawan
terhadap pentingnya K3. Oleh karena itu, maka penulis mimilih judul
“ANALISIS MOTIVASI KARYAWAN TERHADAP KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA MENGGUNAKAN ANALISIS FAKTOR DI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII” sebagai penelitian tugas akhir yang
akan dilaksanakan.

1.2.Identifikasi Masalah
Pertanyaan yang didapatkan dari permasalahan yang didapatkan pada penelitian
ini diantaranya adalah:
Bagaimana motivasi karyawan terhadap K3?

1.3.Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan laporan penelitian ini antara lain:
Menentukan faktor-faktor yang memotivasi karyawan terhadap K3.
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1.4.Pembatasan Masalah
Supaya penulisan laporan penelitian ini sesuai dengan tujuan pembuatannya,
maka penelitian ini hanya akan dilakukan pada ruang lingkup:
Penelitian dilakukan di bagian lantai produksi PT. Perkebunan Nusantara VIII

1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada laporan penelitian yang dibuat diantaranya adalah:

Bab I Pendahuluan
Berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian,
pembatasan masalah serta sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka
Berisi literatur yang digunakan pada penelitian, kekurangan penelitian yang
sebelumnya dan state of the art penelitian.
Bab III Metodologi Penelitian
Berisikan tentang flowchart mengenai langkah-langkah penelitian beserta
penjelasannya.
Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data
Berisi mengenai sejumlah informasi dan data yang didapat selama penelitian serta
proses pengolahan data yang dilakukan dalam upaya pemecahan masalah.
Bab V Analisis
Berisikan tentang analisis dari hasil yang telah didapatkan melalui pengolahan
data yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Bab VI Kesimpulan dan Saran
Berisikan kesimpulan mengenai hasil yang didapatkan berdasarkan pada
pengolahan data dan analisis serta saran yang diberikan berdasarkan hasil
penelitian.
Daftar Pustaka

4

