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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi seperti sekarang ini teknologi menjadi hal yang utama

dalam membantu kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Perkembangan

teknologi ini berdampak positif maupun negatif untuk pihak perusahaan.

Dampak positifnya ialah penyelesaian pekerjaan dinilai lebih efektif dan

efisien serta waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih cepat.Sedangkan

dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut ialah perusahaan perlu

mengeluarkan banyak biaya untuk memenuhi teknologi yang dibutuhkan

serta resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Namun pihak perusahaan harus

mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar mampu bersaing dengan

perusahaan – perusahaan lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada diharapkan teknologi

yang digunakan di dalam perusahaan mampu meningkatkan kinerja karyawan

dalam perusahaan tersebut serta tercapainya target dan tujuan perusahaan.

Kinerja karyawan dapat diartikan sebagai kontribusi atau hasil kerja yang

diberikan karyawan kepada perusahaan yang dapat berupa kualitas atau

kuantisas. Kinerja karyawan merupakan salah satu hal yang sangat perlu

diperhatikan oleh perusahaan karena menyangkut pencapaian target dan

tujuan perusahaan, tidak hanya itu kinerja juga sangat mempengaruhi profit

yang dicapai perusahaan. Kinerja ini nantinya akan dinilai oleh pihak penilai
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dalam periode waktu tertentu sesuai kebutuhan perusahaan.  Dalam penilaian

kinerja karyawan ini mereka dituntut untuk memiliki perilaku yang sesuai

dengan norma dan peraturan yang ada, memiliki pengetahuan yang luas yang

nantinya dapat menciptakan proses penyelesaian kerja yang efektif dan

efisien, mampu menciptakan komunikasi yang baik dalam perusahaan agar

menciptakan kerja sama yang baik antara karyawan dengan karyawan

maupun dengan pemilik perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja karyawan

itulah yang nantinya dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan perusahaan

untuk periode yang akan datang karena dari hasil penilaian tersebut dapat

terlihat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan yang perlu dipertahankan.

Karena kinerja karyawan yang baik dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan

sebuah perusahaan.

Dalam hal ini tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah rute LRT

(Veldrome – LRT) ini merupakan salah satu proyek besar dikerjakan oleh

PT.Wijaya Karya Tbk (WIKA) khususnya pada Depertemen Sipil Umum 1.

LRT WIKA  beralamat di Jln. Pegangsaaan Dua No.80, Kelapa  Gading,

Jakarta Utara sedangkan untuk rute LRT berdada di sepanjang veldrome –

kelapa gading mall. Proyek pembangunan LRT ini dimulai sejak Februari

2017 dan akan selesai pada Agustus 2018. Dalam proyek ini PT. WIKA

mempekerjakan karyawan sebanyak 150 Karyawan dengan status karyawan

tetap maupun kontrak. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang

dilakukan peneliti pada proyek pembangunan LRT Kelapa Gading ini
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memiliki masalah pada kinerja khususnya kinerja pada karyawan. Hal ini

dapat dilihat pada Grafik I.1

Grafik I.1

Rekapitulasi Kinerja Karyawan

PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sumber data : PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kinerja karyawan pada PT.Wijaya

Karya (Persero) Tbk terjadi penurunan hingga 10% pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penurunan kinerja karyawan disebabkan oleh

kurangnya motivasi kerja pada karyawan, Stres kerja yang tinggi, pemberian

kompensasi yang tidak sesuai dengan beban kerja, serta kurang

diperhatikannya kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Motivasi karyawan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam

sebuah perusahaan. Karena Motivasi karyawan menyangkut seberapa besar

kontribusi karyawa terhadap perusahaan dan bagaimana proses penyelesaian

pekerjan. Apabila motivasi karyawan terhadap perusahaan rendah makan
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proses penyelesaian pekerjaan tidak dilakukan dengan maksimal oleh

karyawan tersebut. Motivasi merupakan dorongan ataupun kekuatan pada diri

karyawan untuk bertindak dan berperilaku. Motivasi seorang karyawan dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor intern (dari dalam diri)

seperti pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman, keinginan serta

harapan. Sedangkan faktor ekstern (dari luar) seperti lingkungan kerja,

pemimpin dan kepemimpinannya, tuntutan, dorongan atau bimbingan.

Berdasarkan hasil wawancara pada proyek pembangunan LRT WIKA ini

terdapat penurunan motivasi kerja pada karyawan hal ini disebabkan karena

beberapa faktor diantaranya ; lingkunan kerja fisik yang dinilai kurang

nyaman, tuntutan pekerjaan yang berorientasi pada target yang membuat para

pekerja harus bekerja keras dalam menyelesaikan target tersebut walaupun

terkadang jangka waktu penyelesaiannya sangat sedikit, kurangnya rasa

kekerabatan antar pekerja karena sering terjadi penggantian pekerja.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pada karyawan ialah tingkat

stres kerja. Stres merupakan tekanan emosional akibat hambatan-hambatan

serta tuntutan yang dihadapi seseorang yang kemudian mempengaruhi emosi,

pikiran serta kondisi fisik orang tersebut. sedangkan stress kerja adalah

tekanan emosional akibat hambatan serta tuntutan pekerjaan yang dialami

seseorang yang kemudian mempengaruhi emosi, pikiran serta kondisi fisik

orang tersebut. Stres kerja dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun

personal. Apabila seorang karyawan telah mengalami stres kerja maka proses

penyelesaian pekerjaan menjadi tidak maksimal karena muali muncul rasa
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ketidak nyamanan dalam sebuah pekerjaan atau perusahaan. Berdasarkan

hasil wawancara dengan pekerja proyek LRT WIKA stres kerja sering sekali

dialami oleh para pekerja diantaranya hubungan antar rekan kerja yang

kurang baik dimana sering terjadi penggantian pekerja yang membuat setiap

tim kerja kesulitan beradaptasi. Beban kerja kerja yang tinggi dimana setiap

tim memiliki target kerja masing-masing yang harus diselesaikan setiap

harinya. Lingkungan fisik yang kurang nyaman. Adanya sifat saling

mengandalkan antar tim kerja.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah

pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan hal penting yang perlu

diperhatikan dalam perusahaan karena kompensasi berkaitan dengan hak

karyawan serta motivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kompensasi dapat diartikan sebagai balas jasa atau imbalan yang diberikan

oleh perusahaan atas kontribusi karyawan tersebut dalam menyelesaikan

pekerjaannya. Setiap perusahaan memberikan kompensasi yang bereda-beda

baik dalam jumlahnya serta jenis kompensasi yang diberikan hal ini

dikarenakan setiap perusahaan memiliki perbedaan beban kerja dan kebijakan

yang harus ditepai. Apabila pemberian kompensasi karyawan dinilai tidak

sesuai maka akan timbul beberapa salah satunya meningkatnya jumlah

karyawan yang mengundurkan diri atau penyelesaian pekerjaan yang tidak

maksimal yang nantinya hal-hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan.

Masalah ini sering terjadi pada beberapa karyawan khususnya karyawan yang

berstatus kontrak. Hal inilah yang terjadi pada PT.WIKA dalam proyek
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pembangunan LRT. Pemberian kompensasi dinilai belum sesuai terutama

dikalangan karyawan kontrak maupun para pekerja kasar. Dalam hal

kompensasi yang dimaksud adalah kompensasi finansial karena kompensasi

yang diberikan perusahaan berupa gaji dan insenti (uang makan, uang

transport, uang lembur serta pulsa) serta asuransi, Menurut para karyawan

kompensasi ini dinilai tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

serta kebutuhan keluarga mereka. Bahkan mereka mengatakan uang pribadi

yang mereka keluarkan lebih besar dibandingkan kompensasi yang diberikan

perusahaan. Pemberian asuransi yang belum merata, serta sering terjadi

keterlambatan pemberian insentif ataupun gaji karyawan.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam perusahaan perlu

diperhatikan karena menyangkut kenyamanan dan keamanan dalam

penyelesaian pekerjaan. Apabila dalam perusahaan kurang memperhatikan

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) maka resiko kecelakaan kerja semakin

tinggi. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) wajib diterapkan pada seluruh

perusahaan yang sudah menggunakan teknologi modern dalam

menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi yang

salah dapat membahayakan jiwa karyawan itu sendiri yang nantinya akan

merugikan pihak perusahaan salah satunya menurunkan citra perusahaan di

masyarakat. Dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja terdapat

hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya; kondisi lingkungan kerja baik

fisik maupun non fisik, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam proses

penyelesaian pekerjaan, Kondisi kesehatan karyawan itu sendiri serta kondisi
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mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Hal ini yang masalah ini yang terjadi pada proyek membangunan LRT

WIKA.

Grafik I.2

Data kecelakaan kerja PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sumber data : PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proyek

pembangunan LRT selama periode 2017-2018 terjadi peningkatan kecelakaan

kerja pada tahun 2018 untuk korban luka ringan jumlah kejadian meningkat

8% dari tahun 2017 dan untuk korban luka berat meningkat 3% sedangkan

untuk korban meninggal dunia menurun sehingga tidak ada korban meninggal

dunia . Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan mengatakan

kecelakaan kerja ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah

kurangnya kesadaran karyawan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri

(APD) dengan lengkap saat bekerja, Peralatan Alat Pelindung Diri (APD)

yang belum memadai, kurangnya ketelitian dalam proses penyelesaian
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pekerjaan, terdapat beberapa peralatan atau mesin yang tidak layak digunakan

namun tetap digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan hal – hal di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak

faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan pada PT Wijaya Karya

(WIKA) terutama pada proyek pembangunan LRT. Adapun faktor yang

mempengaruhi tingkat kinerja pada karyawan adalah kurangnya motivasi

kerja pada karyawan, Stres kerja yang tinggi, pemberian kompensasi yang

tidak sesuai dengan beban kerja, serta kurang diperhatikannya kesehatan dan

keselamatan kerja (K3). Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti

pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (k3) dan kompensasi terhadap

kinerja pada karyawan PT Wijaya Karya dalam Proyek Pembangunan LRT.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikatakan bahwa

rendahnya kinerja pada karyawan PT Wijaya Karya dalam proyek

pembangunan LRT juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya motivasi kerja pada karyawan

2. Stres kerja yang tinggi

3. Penerapan kompensasi yang tidak sesuai dengan beban kerja

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang kurang

diperhatikan
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja

pada karyawan. Maka peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada

masalah “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan

Kompensasi Finansial terhadap Kinerja pada Karyawan”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan

dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh program kesehatan dan keselamatan

kerja (k3) terhadap kinerja pada karyawan PT Wijaya Karya ?

2. Apakah terdapat pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja

pada karyawan PT Wijaya Karya ?

3. Apakah terdapat pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

dan kompensasi terhadap kinerja pada karyawan PT Wijaya Karya?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil dari penelitian

penelitian ini dapat bergua antara lain untuk :

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai referensi dan sarana menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai seberapa jauh pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

dan kompensasi terhadap kinerja pada karyawan. Selain itu dapat
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dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian

lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT Wijaya Karya (WIKA)

Hasil penelitian dapat digunakana sebagai bahan masukan pada PT

Wijaya Karya dalam meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kesehatan dan keselamatan

kerja (K3) dan kompensasi karyawan khususnya kompensasi finansial.

b. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi yang

dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi civitas akademika yang

berminat meneliti masalah ini serta menambah koleksi perpustakaan.


