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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta disiplin kerja merupakan 

aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan, pelaksanaan dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) kepada karyawan akan dapat menambah kinerja karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya selain bertujuan untuk menghindari 

kecelakaan kerja, program K3 juga untuk meningkatkan keserasian kerja dan 

partisipasi karyawan dengan meningkatnya hal tersebut maka akan berdampak 

pada meningkatnya kinerja karyawan (Munandar, 2014). Program Keselamatan 

Kesehatan kerja sebesar 20,2% berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Ratih & 

Bambang, 2017). Hal ini di perkuat oleh peneliti terdahulu Anjani dan Utami 

dalam hasil penelitiannya sebesar 58,2% kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang merupakan salah satu aspek penting 

dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan dan dapat memberikan perlindungan 

terhadap karyawan untuk terbebas dari kecelakaan dan lingkungan yang kurang 

sehat yang dapat merugikan karyawan maupun perusahaan (Anjani dan Utami, 

2014). 

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 

menyatakan bahwa tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Salah satu upaya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah memelihara faktor-faktor 

lingkungan kerja agar senantiasa dalam batas-batas yang aman dan sehat sehingga 

tidak terjadi penyakit atau kecelakaan akibat kerja dan tenaga kerja dapat 

menikmati derajat kesehatan yang setinggi-tingginya termasuk dalam hal ini 

adalah petugas pemadam kebakaran. (Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003). 
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Disiplin kerja meupakan aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan 

bahwa kedisiplinan karyawan diperlukan agar seluruh aktivitas yang sedang dan 

akan dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Dengan 

kedisiplinan kerja maka, karyawan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan perusahaan (Putra, 2013). Pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh Hidayat dan Taufiq   menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan  yang menyebabkan atau memberikan 

dorongan kepada karyawan untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai 

dengan norma atau aturan yang telah di tetapkan. Dengan kedisiplinan kerja maka, 

karyawan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan 

perusahaan (Hidayat dan Taufiq, 2012).  

Kinerja adalah prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Jadi, kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang tampak sebagai 

bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga 

ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. 

Setiap masing-masing pekerja pastilah memiliki bidang yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Dari masing-masing bidang tersebut pastinya ada keinginan 

untuk memperoleh kualitas yang baik dari para pekerjanya sehingga dapat 

tercapainya jasa yang maksimal sesuai dengan target yang diberikan oleh dinas 

dimana tempatnya bekerja. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu 

kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja 

organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi 

tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organsisasi yang 

dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai 

tujuan organsisasi tersebut. Kinerja pegawai pemerintah masih menjadi perhatian 

masyarakat sejak dahulu. Hal ini ditunjukkan  berdasarkan masuknya keluhan 

masyarakat yang setiap tahunnya meningkat kepada Ombudsman RI mengenai 

pelayanan publik karena tidak adanya tindak lanjut dari instansi yang 

bersangkutan (Putra, 2017).  

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan instansi, dimana 

petugas pemadam kebakaran yang langsung turun dilapangan untuk memadamkan 

api dan juga melaksanakan penyelamatan. Jika terjadi bencana kebakaran, petugas 
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pemadam harus segera datang ketempat kejadian sehingga petugas pemadam 

kebakaran memerlukan kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat-alat bantuan 

dan pelindung diri. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu masalah 

yang penting dalam setiap proses operasional, terutama pada Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. Pada penanganan 

kebakaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat 

kebijakan, kinerja institusi, peraturan perundang-undangan, mekanisme 

operasional maupun kelengkapan peralatannya. Kinerja dan kewenangan institusi 

pemadam kebakaran (IPK) di Indonesia masih belum optimal menyangkut sumber 

daya manusia (SDM), peralatan dan fasilitas pendukungnya. Sementara itu, 

tuntutan akan tindakan penyelamatan (rescue) terhadap kebakaran dan bencana 

perkotaan lainnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kejadian 

bencana. Belum semua daerah memiliki peraturan (Perda) tentang teknis 

pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran (Dramakti dan 

Sipayung, 2015). 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan 

menyatakan sebanyak 38 kejadian bencana  pada bulan Januari hingga mei 2018 

seperti kebakaran, pohon tumbang dan tanah longsor, terdapat beberapa objek 

bencana yang berbeda-beda, dimana hal ini menuntut seorang petugas memakai 

pengalaman yang dimiliki untuk menghadapi situasi dan kondisi yang baru karena 

lokasi dari setiap kejadian tidak selalu sama seperti lokasi sebelumnya, jumlah 

personel yang tidak memadai dan hambatan ketika menuju lokasi kejadian pun 

seperti kemacetan, lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam menunjukkan 

tingkat kesulitan tugas yang berbeda (Damkar Tangsel, 2018).  

Pada hasil observasi awal yang dilakukan peneliti tanggal 12 Maret 2018 

dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang 

Selatan terdapat beberapa kendala pada manajemen sumber daya manusia yang 

tergabung dalam tim pemadam kebakaran yaitu; (1) Dinas  Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan  Kota Tangerang Selatan mash terdapat pegawai yang belum 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi sesuai dengan jabatan 

pegawai. (2) masih ditemukan petugas yang datang terlambat, tidak mengikuti 

apel ataupun senam, dan pulang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan. (3) 
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dalam penanganan kebakaran masih terdapat kendala dalam alat pelindung diri 

seperti kurang tersedianya masker serta lingkungan kerja di beberapa posko masih 

kurang memadai dan juga pembenahan lingkup internal menjadi program 

prioritas, dimana sumber daya manusia yang ada harus berkualitas dan 

profesional, serta didasari kejujuran, kesetiaan, kedisplinan dan keikhlasan, 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, 

peningkatan keterampilan personil dan pembangunan karakter yang berkomitmen 

menjadi skala prioritas yang dilakukan agar kualitas sumber daya manusia yang 

ada menjadi handal. Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, petugas 

pemadam kebakaran tidak selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sama 

dengan kejadian sebelumnya, hal ini juga menunjukan tingkat kesulitan tugas 

yang berbeda. 

Adapun dasar dari pemilihan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan 

Kota Tangerang Selatan sebagai objek penelitian ini karena pertimbangan kondisi 

instansi tersebut dengan misi Pengelolaan Layanan Oprasional Dukungan Yang 

Menunjang Kinerja Kantor dan kinerja pegawai, meningkatkan kualitas sumber 

daya aparatur dalam penanggulangan bencana kebakaran dan menciptakan kondisi 

yang aman/melindungi masyarakat melalui pengurangan risiko bencana 

kebakaran.  Memperhatikan  hal tersebut, maka pengaruh Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dan kedisiplinan karyawan terhadap kinerja pegawai 

menjadi penting untuk dikaji, karena kedua faktor tersebut dapat memengaruhi 

kinerja instansi dalam tujuannya mencapai visi dan misi instansi.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan disiplin kerja merupakan aspek-

aspek yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai 

pemerintah masih dinilai kurang dikarenakan masih banyaknya keluhan 

masyarakat dalam pelayanan publik.  Berdasarkan pengamatan awal yang 

dilakukan peneliti di Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota 

Tangerang Selatan masih didapatkan pegawai yang datang terlambat, tidak 

mengikuti apel, belum mengikuti pelatihan serta data yang di dapat dari berita 

acara kebakaran diketahui masih terdapat kendala pada Alat Pelindung Diri yaitu 
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kurang tersedianya masker. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di 

atas, diketahui bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja 

merupakan beberapa aspek yang dapat menunjang kinerja pegawai untuk 

mencapai tujuan organisasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Tangerang Selatan antara lain menunjang kinerja kantor dan pegawai, 

meningkatkan sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana kebakaran 

dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Aspek tersebut 

secara bersama-sama saling ikut memberikan kontribusinya dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Oleh karena itu peniliti ingin menganalisis apakah terdapat 

pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang 

Selatan tahun 2018.  

 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis apakah terdapat pengaruh 

keselamatan dan kesehatan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pemadam Kebakaran  dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah penjabaran dari tujuan umum, setelah tujuan umum 

dijabarkan sebelumnya maka tujuan khusus dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mendapatkan gambaran karakteristik responden (umur, 

pengalaman kerja, divisi dan tingkat pendidikan). 

b. Untuk mendapatkan gambaran penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Tangerang Selatan. 

c. Untuk mendapatkan gambaran penerapan disiplin kerja di Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. 

d. Untuk mendapatkan gambaran kinerja pegawai Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. 
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e. Untuk menganalisis pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kota Tangerang Selatan. 

f. Untuk menganalisis pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan 

 

I.3.3 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait, yaitu :  

a. Manfaat Bagi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kota Tangerang Selatan 

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi responden sebagai bahan 

evaluasi diri untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.  

Dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah dimiliki. 

Serta selalu memperhatikan kembali keselamatan kesehatan kerja dalam 

menjalankan tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. 

b. Manfaat Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Tangerang Selatan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

rekomendasi bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Tangerang Selatan dalam memperhatikan dan melakukan strategi yang 

tepat untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan menggunakan variabel 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan disiplin kerja.  

c. Manfaat Bagi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan keselamatan 

kesehatan kerja, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia serta dapat menjadi dokumentasi data penelitian untuk dijadikan 

referensi mengenai keselamatan kesehatan kerja terhadap kinerja 

pegawai. 
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d. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengaplikasian 

ilmu-ilmu yang sudah di dapat. Dan seluruh tahapan penelitian serta hasil 

penelitian yang diperoleh dapat memperoleh wawasan sekaligus 

memperoleh pengetahuan mengenai keselamatan kesehatan kerja, 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.  
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