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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perum DAMRI Surakarta adalah stasiun bus angkutan antar kota 

yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan menyelenggarakan 

angkutan penumpang baik angkutan borongan dan barang, melaksanakan 

pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan-kendaraan dinas angkutan 

serta menyelenggarakan pekerjaan ketatausahaan di bidang angkutan, 

material dan pergudangan, keuangan, kepegawaian, umum dan rumah 

tangga. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan 

Perum DAMRI adalah mengusahakan dan mengembangkan pelayanan 

angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor 

untuk menunjang pembangunan negara dan bangsa dalam rangka 

meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan 

makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila. 

Sekarang banyak perusahaan yang sudah memperhatikan 

pentingnya keselamatan kerja karyawan dalam upaya mencegah kecelakaan 

pada waktu kerja. Selain itu perusahaan mewujudkan pekerjaan untuk 

mentaati syarat-syarat dan petunjuk keselamatan serta memakai alat-alat 

pelindung diri. Tidak semua kecelakaan mengakibatkan korban manusia 

walaupun setiap kecelakaan membawa kerugian. Pada umunya setiap 

kecelakaan terjadi lebih dahulu telah ada sederetan kejadian yang dapat 
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dianggap sebagai faktor-faktor yang ikut campur. Oleh sebab itu banyak 

teori yang mengemukakan tentang sebab-sebab kecelakaan, antara lain : 

1. Sebab Langsung yang diakibatkan oleh perbuatan manusia  yang salah 

atau keteledoran dari manusia itu sendiri. 

2. Sebab  Tidak Langsung faktor yang sebelum kecelakaan itu terjadi. 

a. Kerusakan pada mesin yang tidak diperhatikan. 

b. Kerusakan pada sistem yang tidak diperhatikan. 

Atas dasar itulah maka keselamatan kerja karyawan pada 

PERUM DAMRI khususnya unit Bus Kota tidak bisa diabaikan begitu saja 

karena akan menyangkut berbagai aspek kepentingan keselamatan 

karyawan, penumpang, investasi, kenyamanan bekerja dan kepentingan 

transportasi. Berangkat dari hal tersebut diatas maka perusahaan perlu 

memberikan JAMSOSTEK bagi karyawan. JAMSOSTEK dapat diartikan 

sebagai perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga 

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal 

dunia ( UU No. 3 Tahun 1992) yang dituangkan dalam PP. No. Tahun 1993 

dan Kepres No. 22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

: Per. 05/Men/1993. 
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Kurangnya kepuasan jaminan sosial tenaga kerja  karyawan 

selama ini di PERUM DAMRI unit bus kota Surakarta, meyebabakan 

kinerja karyawan kurang memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan. 

Maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ” Analisa 

Pengaruh Manfaat JAMSOSTEK Terhadap Keselamatan Kerja Karyawan 

(Perum Damri ) Unit Bus Kota Surakarta ”. 

 
1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan diatas dapat diambil manfaat JAMSOSTEK yang 

dapat memberikan dampak positif terhadap keselamatan kerja karyawan. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan JAMSOSTEK di PERUM DAMRI pada 

unit Bus Kota Surakarta 

2.  Bagaimana PERUM DAMRI unit Bus Kota Surakarta dalam 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 

3. Bagaimana pengaruh manfaat jamsostek terhadap keselamatan kerja 

karyawan pada PERUM DAMRI unit Bus Kota Surakarta. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pelaksanaannya lebih mengarah pada maksud dan 

tujuan penulisan, maka dilakaukan pembatasan permasalahan: 

1. Penelitian ditujukan pada karyawan PERUM DAMRI  unit Bus Kota, 

Surakarta pada bagian driver dan maintenance.     
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2. Data diambil dari variabel-variabel yang membentuk kuisioner untuk 

korelasi hubungan antara pelaksanaan jamsostek PERUM DAMRI  

Surakarta, sebagai variabel bebas ( variabel yang mempengaruhi ) dan 

keselamatan kerja karyawan ( variabel yang dipengaruhi ). 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis yaitu:  

− Hipotesis Alternatif ( H1 )  :Adanya manfaat positif antara Jamsostek 

terhadap Keselamatan Kerja Karyawan di PERUM DAMRI  

Surakarta. 

− Hipotesis Nihil ( Ho )  :Tidak adanya manfaat positif antara Jamsostek 

terhadap Keselamatan Kerja Karyawan di PERUM DAMRI  

Surakarta. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat 

berguna atau bermanfaat dengan tujuan terencana secara jelas, sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana  pelaksanaan JAMSOSTEK dan 

keselamatan kerja  karyawan PERUM DAMRI unit Bus Kota, 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui alternatif pemecahan guna perbaikan keselamatan 

kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh manfaat JAMSOSTEK terhadap 

keselamatan kerja karyawan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan  

Memberikan informasi besarnya manfaat JAMSOSTEK terhadap 

keselamatan kerja karyawan sehingga berguna bagi kebijaksanaan 

selanjutnya di PERUM DAMRI. 

2. Peneliti 

Dalam penelitian ini merupakan teori dibangku perkuliahan dengan 

kondisi sesungguhnya pada suatu perusahaan dan juga menambah 

pengetahuan mengenai kesejahteraan yang diterima karyawan.  

 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka 

akan diuraikan tentang sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang definisi dari: sub bab Tenaga kerja, 

JAMSOSTEK , Keselamtan Kerja Karyawan.Variabel penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, populasi, sampel, variabel 

penelitan, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas 

serta metode analisa data. 
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BAB IV PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS   

HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang: 

1. Pengumpulan Data, yang meliputi: gambaran umum PERUM 

DAMRI di Surakarta khususnya pada unit bus kota 

2. Pengolahan Data dan Analisis hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini Terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 
 

 

 

 


