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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Tenaga kerja manusia merupakan unsur yang sangat penting dan sangat 

mempengaruhi hidup matinya perusahaan atau organisasi. Dalam berorganisasi 

terdapat hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk 

membicarakan apa yang menjadi tujuannya. Pada manusia dapat diselidiki faktor-

faktor yang dapat mendorong mereka untuk saling berhubungan. 

Ada tiga alasan mengapa faktor manusia sangat penting diperhatikan dalam 

satu perusahaan, alasan tersebut adalah :

1. Manusia adalah elemen yang sangat penting dalam organisasi. Apapun bentuk 

organisasinya, faktor manusia selalu memegang peranan penting didalamnya.

2. Manusia mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam kebutuhan pribadinya, 

sehingga perlu diteliti apakah ada anggota yang mempunyai tujuan yang bersifat 

ekstrim.

3. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menghimpun masing-masing 

anggotanya.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor produksi baik itu dari luar perusahaan maupun dari dalam 

perusahaan itu sendiri.

 Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan adalah karena penerangan 

manajemen secara aktif dan efektif pada perusahaan tersebut.
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Penerangan manajemen dalam keberhasilan tersebut memanfaatkan sumber daya 

yang dimilikinya secara teratur dan optimal. Untuk itu diperlukan sumber daya yang 

kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Sumber daya manusia harus lebih banyak mendapatkan perhatian agar mereka 

dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan produktivitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas karyawan sangat banyak yaitu: motivasi, disiplin dan etika kerja, 

pendidikan dan ketrampilan, manajemen, teknologi dan sarana produksi, serta 

kesempatan berprestasi. Namun didalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

faktor-faktor kesehatan dan keselamatan kerja memegang peranan yang sangat 

penting.

Kesehatan karyawan dapat terganggu karena penyakit, stress dan linkungan 

kerja yang tidak sehat, sehingga pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi ligkungan 

kerja dan kesehatan perlu sekali. Disamping itu perusahaan harus selalu 

memperhatikan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan tenaga 

kerja untuk menunjang produktivitas kerja. Fasilitas kesehatan ini meliputi : tenaga 

medis, PPPK, poliklinik, dan bila perlu rumah sakit. 

Disamping memperhatikan kesehatan karyawan, perusahaan juga perlu 

memperhatikan keselamatan kerja karyawan. Perusahaan berusaha dalam melakukan 

produktivitas kerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja adalah mencegah 

terjadinya kecelakaan, mencegah cacat akibat kerja dan menekan sekecil- kecilnya 

kematian akibat kerja. Usaha ini dilakukan dengan pengaturan alat produksi yang 

baik di dalam perusahaan, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, penerangan 
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tempat kerja, ventilasi, serta pengaturan suhu yang baik, dan pemberian jaminan 

sosial.

Produktivitas itu sendiri pada dasarnya merupakan ukuran yang menyangkut 

efektivitas penggunaan sumber-sumber produksi dalam perusahaan yang sifatnya 

sangat penting. Produktivitas kerja dapat diartikan suatu sikap mental yang 

mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan 

kehidupan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini. Namun produktivitas sering 

digambarkan pada hubungan antara sumber yang digunakan dengan hasil yang 

diperoleh dalam waktu yang telah ditetapkan. Jadi tenaga kerja yang produktif adalah 

tenaga kerja yang mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan dan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat terwujud apabila tenaga 

kerja mendapatkan latihan kerja yang baik dan tersedianya peralatan yang memadai, 

serta kondisi karyawan dan lingkungan kerja yang sehat.

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa fasilitas kesehatan dan jaminan 

keselamatan kerja berperan penting terhadap produktivitas kerja karyawan. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah pengaruh fasilitas kesehatan dan 

jaminan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pada CV. Tarindo Brass di Juwana.

B. Perumusan Masalah 

Pada dasarnya semua perusahaan yang bergerak di bidang industri atau jasa 

berusaha untuk memajukan usahanya. Di dalam meningkatkan usahanya tentu banyak 

masalah- masalah yang akan dihadapi.
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Untuk mengarahkan persoalan agar tidak menyimpang dari latar belakang 

masalah, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara fasilitas kesehatan dan jaminan keselamatan 

kerja terhadap produktivitas kerja bagian produksi pada CV. Tarindo Brass di 

Juwana.

2. Apakah terdapat pengaruh dengan adanya fasilitas kesehatan terhadap 

produktivitas kerja bagian produksi pada CV. Tarindo Brass di Juwana.

3. Apakah terdapat pengaruh dengan adanya jaminan keselamatan kerja terhadap 

produktivitas kerja bagian produksi pada CV. Tarindo Brass di Juwana.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada CV. Tarindo Brass 

dan terbatas pula pada masalah Pengaruh Fasilitas Kesehatan Dan Jaminan Keselamatan 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi. 

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas kesehatan dan jaminan keselamatan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi pada 

CV.Tarindo Brass di Juwana.

2. Untuk mengetahui pengaruh dengan adanya fasilitas kesehatan terhadap 

produktivitas kerja bagian produksi pada CV.Tarindo Brass di Juwana.
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3. Untuk mengetahui pengaruh dengan adanya  jaminan keselamatan kerja 

terhadap produktivitas kerja bagian produksi pada CV.Tarindo Brass di 

Juwana.

E. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Perusahaan

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan 

dalam mengambil kebijaksanaan terutama masalah pemberian fasilitas kesehatan 

dan jaminan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.

2. Penulis 

a. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh di bangku 

kuliah.

b. Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang penulis  

peroleh di bangku kuliah.

3. Ilmu pengetahuan 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan praktis (penerapan teori) bagi 

ilmu pengetahuan dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Sehingga dapat 

digunakan sebagai informasi bagi perusahaan, mahasiswa dan pihak lain yang 

membutuhkan.
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F. Sistematika Skripsi

BAB I      PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan        masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian.

       BAB  II   LANDASAN TEORI

         Pada bab II membahas tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan. Landasan Teori merupakan materi yang dikumpulkan dan 

dipilih dari berbagai sumber. Dan digunakan sebagai bahan acuan dalam 

pembahasan atas permasalahan yang diajukan.

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III membahas kerangak pemikiran, hipotesa, sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV   ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, lokasi dan 

bentuk perusahaan, struktur organisasi, produksi dan hasil produksi, dan 

analisa data.

       BAB V     PENUTUP

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan     skripsi.

DAFTAR  PUSTAKA


