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Abstrak
PT. KERTAS BEKASI TEGUH di singkat PT KBT ( namun sekarang
berubah nama menjadi PT DAYA SEMPURNA CELLULOSATAMA di singkat
menjadi PT. DASECTA ) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri
manufaktur yang menghasilkan kertas industri yang cukup terkenal di era tahun 70an dan berusaha untuk tepat waktu dalam mengasilkan produk dengan jumlah yang
mencukupi kebutuhan pasar. Dimana letaknya yaitu jalan Perjuangan Kampung
Teluk Buyung Bekasi, Jawa Barat. Bagian Produksi di perusahaan memerlukan suatu
rangkaian proses, tahap demi tahap yang panjang dan itu memerlukan sumber daya
manusia, waktu yang tersedia dan sarana. Sehingga untuk meningkatkan
produktivitas kerja, perusahaan juga harus memperhatikan K3 setiap para
pekerjanya Di setiap perusahaan sudah tentu di berlakukannya K3, namun
kenyataannya kecelakaan masih saja terus terjadi. Hal ini di karenakan perusahaan
masih memiliki beberapa faktor masalah yang memungkinkan terjadinya kecelakaan
seperti : masih rendahnya tingkat kesadaran para pekerja, umur pabrik yang sudah
tua, faktor lingkungan kerja ( getaran mekanis, penerangan, bau-bauan, suhu dan
warna ) dan penyediaan perlengkapan K3 yang seadanya karena diakibatkan biaya
produksi yang semakin meningkat. Namun di samping kecelakaan fisik, terdapat pula
kecelakaan psikis / gangguan psikologis dari para pekerja sehingga mengakibatkan
stress karena di pengaruhi oleh keadaan / kondisi kerja yang tidak kondusif seperti :
Hubungan atasan dan bawahan yang tidak harmonis, kebijakan perusahaan yang
terlalu menekan pekerja dan hubungan antarsesama pekerja yang kurang harmonis.
Sehingga dapat menghambat produktifitas pekerja para pekerja dan merugikan
perusahaan itu sendiri.
.
Penulis di tempatkan di bagian produksi dengan melakukan pengamatan
selama satu bulan. Penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap K3 ( Kesehatan
Keselamatan Kerja ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor- faktor seperti keselamatan,
psikologis, dan lingkungan kerja merupakan permasalahan yang menyebabkan
terjadi gangguan dalam proses produksi sehingga adanya penurunan produktivitas
pekerja yang akhirnya berpengaruh juga terhadap proses distribusi dan konsumen.
Hal ini menunjukkan perlunya perhatian perusahaan pada hal-hal yang dianggap
sepele atau detail, yang sebenarnya adalah elemen vital pembentuk sukses
keseluruhan produk.
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Kata Kunci
Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Faktor yang mempengaruhi pekerja, Peraturan
Menteri Tenega Kerja, dan Jamsostek.
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