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A. Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi baik perusahaan rnaupun negara dalam melakukan 

aktivitasnya sudah tenru mernerlukan sumber daya yang mendukung usaha 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi Bagairnanapun 

lengkap dan canggihnya sumber daya yang di miliki oleh suatu perusahaan, 

tidaklah rnenjadl jamlnan bagi perusahaan tersebUI untuk mencapai suatu 

keberhasilan Sumber daya tersebut mencakup tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Keselamatan rnenunjukkan pada kondtsi yang aman atau selamat dari 

penderitaan. kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Keselamatan yang 

diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja., dan pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan kinerja karyawan Pelaksanaan program Keselamatan 

perlu dan sangat penting, karena membantu terwujudnya pemeliharaan 

karyawan yang baik. sehlngga mereka menyadari arti penting dari pelaksanaan 

program keselamatan bagi dirinya maupun perusahaan. 

Masalah keselamatan kerja di perusahaan dikarenakan kurangnya 

perlindungan kepada tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan sehingga produktivitas kerja yang diharapkan tidak terlaksana. 

Sedangkan variable kedua adalah kesehatan kerja yang merupakan suatu 

hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan 

adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan 
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secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan 

fasilitas yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan 

akan mampu bekerja lebih lama 

Masalah yang dihadapi perusahaan mengenai kesebatan kerja 

dikarenakan tidak adanya perlindungan kepada tenaga kerja alas bak 

keselarnatannya dalam melakukan pekerjaan serta karyawan kurang 

mendapatkan perhatian pemeriksaan kesehatan secara berkala, sehingga 

karyawan sangat memerlukan perhatian yang sistematis terhadap masalah 

kesehatan. 

Sementara variabel ketiga mengenai produktivitas kerja yaitu sebagai 

tingkat efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa, produktivitas 

mengutamakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber dalam 

memproduksi barang-barang dan jasa. 

Setiap perusabaan selalu meoginginkan produktivitas dari setiap 

karyawannya meningkat. Unruk mencapai hal tersebut, perusahaan harus 

memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawannya agar dapat 

mencapai produktivitas kerja yang baik. Dengan ditambab suatu displin kerja 

kepada setiap karyawannya, akan memberikan suatu bubungao yang besar 

dalam upaya mencapai produktiviras kerja karyawan. 

Berdasarkan Jatar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Tirta Sumber Menara Lestari 

Medan". 
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