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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan jaman saat ini, kebutuhan manusia juga 

semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan industri di 

Indonesia tumbuh dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut 

Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat pada tahun 2013, 

memprediksi laju pertumbuhan industri di Indonesia mendekati angka 7 persen. 

Bukti lain yang menunjukkan bahwa industri di Indonesia meningkat dengan 

pesat adalah Indonesia menempati urutan kedua setelah Cina di kawasan Asia 

untuk laju pertumbuhan industrinya (Kementerian Perindustrian Republik 

Indonesia). 

Industri yang bermunculan ini pasti dalam proses produksi nya 

menggunakan bahan dan alat seperti mesin mulai yang konvensional sampai alat 

modern yang dapat menimbulkan bahaya. Bahaya yang timbul akibat proses 

produksi di suatu perusahaan, dapat mengancam tenaga kerja maupun orang yang 

berada di tempat kerja. Adanya bahaya di setiap tempat kerja, maka industri yang 

ada wajib menerapkan dan menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja 

sehingga tercapainya kesejahteraan bagi tenaga kerja. Sebagai contoh dalam 

melaksanakan hal tersebut, industri harus dan wajib menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di dalam perusahaannya 

(PP No. 50 Tahun 2012). 
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Adanya bahaya di tempat kerja yang berasal dari proses produksi dan 

penggunaan mesin modern, kondisi lain adalah masih kurangnya kesadaran dari 

sebagian besar masyarakat, pengusaha dan tenaga kerja akan arti pentingnya K3 

(Tarwaka, 2014). Berdasarkan data dari International Labour Organitation (ILO) 

pada tahun 2011, memperkirakan bahwa angka kecelakaan kerja setiap tahunnya 

sekitar 337 juta kasus yang mengakibatkan kehilangan nyawa sekitar 2,3 juta 

pekerja. Data lain dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tahun 2011, 

sekitar 0,7 persen pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang 

menimbulkan kerugian nasional hingga mencapai Rp. 50 triliun setiap tahunnya. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali 

kejadian di dunia maupun di Indonesia sendiri tentang kecelakaan kerja yang 

terjadi. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian pada orang yang 

mengalaminya saja, tetapi juga dapat merugikan pihak perusahaan. Heinrich 

(1972) mengemukakan teori sebab akibat terjadinya suatu kecelakaan kerja yang 

terkenal dengan “Teori Domino”. Teori Domino ini menjelaskan bahwa penyebab 

kecelakaan kerja adalah tindakan tidak aman (unsafe action) yang dilakukan oleh 

seseorang dan kondisi tidak aman (unsafe condition) seperti di tempat kerja. 

Terdapat banyak cara untuk mengatasi tindakan tidak aman (unsafe action) 

dan kondisi tidak aman (unsafe condition) yang merupakan penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja. Cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan 

hirarki pengendalian risiko. Hirarki pengendalian risiko terdiri dari eliminasi, 

subtitusi, rekayasa teknik, pengendalian adminsitratif, dan APD (alat pelindung 

diri). Penyediaan serta penggunaan APD merupakan salah satu cara untuk 
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mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat tindakan tidak 

aman (unsafe action). 

Penyediaan APD telah tecantum pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja Pasal 14C yang meyatakan bahwa setiap perusahaan wajib 

menyediakan semua APD yang diwajibkan secara cuma-cuma pada tenaga kerja 

maupun orang lain yang hendak memasuki tempat kerja tersebut. Sedangkan 

untuk penggunaan APD, juga tercantum pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja Pasal 13 yang mewajibkan kepada siapa saja yang akan 

memasuki tempat kerja untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja serta 

memakai APD yang diwajibkan. 

Penggunaan APD merupakan pilihan terakhir dalam hirarki pengendalian 

risiko. Secara hirarki, untuk pengendalian risiko harus tetap mengupayakan 

pengendalian yang lebih bersifat permanen. Tetapi, cara pengendalian risiko 

seperti eliminasi, subtitusi dan rekayasa teknik sulit diimplementasikan karena 

berbagai faktor (Tarwaka, 2014). Sementara pengendalian yang bersifat permanen 

masih belum dapat terlaksana secara efektif, maka APD masih harus dan wajib 

digunakan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Berbagai industri di Indonesia masih rawan sekali mengalami kecelakaan 

kerja yang dikarenakan tidak lepas dari bahaya yang ada di tempat kerja itu 

sendiri. Salah satu industri di Indonesia yang masih rawan mengalami kecelakaan 

kerja dan perlu peningkatan budaya K3 adalah pabrik gula. Pabrik gula 

menggunakan berbagai alat dan mesin yang dapat membahayakan serta 

mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja yang bekerja di dalamnya. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PENGETAHUAN MENGENAI APD.... DWI KIRWAN



4 
 

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 

Jawa Timur, masih banyak sekali kecelakaan kerja yang bahkan sampai 

menyebabkan kematian di pabrik gula di seluruh Indonesia. 

Akhir November 2013 di pabrik gula PT. Dharmapala Usaha Sukses di 

Cilacap, Jawa Tengah terdapat seorang pekerja tewas yang sedang memperbaiki 

mixer. PT. Gendhis Multi Manis di Blora, Jawa tengah juga mengalami 

kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian akibat tertimpa tangki besi. 

Kecelakaan kerja dengan korban lebih banyak yaitu terjadi di PG. Redjosarie di 

Magetan, Jawa Timur dengan korban tewas sebanyak enam orang akibat 

meledaknya evaporator. Selanjutnya adalah kecelakaan yang terjadi di PG. Kebon 

Agung di Malang, Jawa Timur yang menelan korban jiwa sebanyak empat orang 

akibat menghirup gas beracun (DISNAKERTRANSDUK Provinsi Jawa Timur). 

Berdasarkan kasus kecelakaan kerja di atas, salah satu penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja adalah tindakan atau perilaku tidak aman yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Perilaku tidak aman tersebut dapat berupa penggunaan APD yang 

kurang oleh tenaga kerja. Perilaku sendiri terbentuk dari dua faktor yaitu faktor 

internal dan eksternal (Notoatmodjo, 2010). Faktor internal merupakan faktor dari 

dalam diri seseorang seperti pengetahuan, persepsi, sikap, motivasi dan 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri seseorang 

seperti lingkungan, baik fisik maupun non fisik. 

Faktor eksternal yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah 

organisasi atau perusahaan. Perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap perilaku 

penggunaan APD yang efektif dan baik. Seperti hal nya tenaga kerja mau 
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menggunakan APD apabila tersedia APD untuk mereka serta adanya peraturan 

oleh perusahaan yang mengharuskan tenaga kerja bekerja dengan menggunakan 

APD. Penyediaan APD dan peraturan di perusahaan adalah sarana dan prasarana 

yang ada di perusahaan yang merupakan faktor pemungkin seseorang berperilaku 

sesuai dengan teori dari Lawrence Green (1980). 

Tahun 2015 merupakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 

ditandai dengan perdagangan bebas di kawasan negara ASEAN atau ASEAN Free 

Trade Area (AFTA). Seiring memasuki era tersebut, berbagai upaya harus 

dikerjakan seperti menurunkan angka kecelakaan kerja. Maka dari itu, salah satu 

upaya yaitu penggunaan APD yang baik dan efektif perlu ditingkatkan oleh semua 

perusahaan atau organisasi. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan 

penggunaan APD sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui 

hubungan karakteristik individu, pengetahuan, sikap, dan penyediaan APD dengan 

penggunaan APD. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PG. Candi Baru adalah parbik gula yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur 

yang dibangun saat jaman Belanda. PG. Candi Baru ini merupakan pabrik gula 

yang menghasilkan gula SHS I (Superior Hooft Suiker) atau gula kristal putih I. 

Sejak awal dibangun, PG. Candi Baru banyak menghadapi rintangan yang salah 

satu nya adalah kapasitas giling yang masih kecil dan kondisi bangunan yang 

sudah tua. Sejak tahun 2004, dilakukan perbaikan dan perubahan teknologi untuk 

meningkatkan produksi PG. Candi Baru. 
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PG. Candi Baru pada saat tidak melakukan penggilingan, selalu 

melakukan perbaikan dan perawatan terhadap alat maupun mesin produksi. Hal 

tersebut dilakukan yang bertujuan untuk mempersiapkan musim giling berikutnya. 

Meskipun di PG. Candi Baru hanya melakukan perbaikan dan perawatan mesin 

produksi, tetap saja terdapat bahaya yang dapat mengancam pekerja yang sedang 

bekerja. Bahaya tersebut dapat berasal dari pekerja itu sendiri, maupun alat yang 

digunakan dalam memperbaiki mesin produksi. Contoh bahaya yang ada di PG. 

Candi Baru pada saat dilakukan perbaikan dan perawatan adalah radiasi dari las, 

debu besi yang bertebaran akibat penggunaan mesin bubut, tergores benda seperti 

besi dan sebagainya. 

Menurut M. Cholidi sekretaris perusahaan PTPN X, pihaknya telah 

melakukan antisipasi timbulnya kecelakaan kerja dengan memaksimalkan 

program K3. Tetapi menurut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan provinsi Jawa Timur, masih cukup banyak kecelakaan kerja di 

pabrik gula hingga menimbulkan kematian. Terdapat 4 kasus kecelakaan kerja 

yang mengakibatkan 12 orang meninggal di pabrik gula yang tersebar di Jawa 

Timur dan Jawa Tengah pada akhir tahun 2013.  

Hal tersebut dapat terjadi hingga memakan korban karena berbagai faktor, 

salah satunya adalah tenaga kerja tidak menggunakan APD. Penggunaan APD 

oleh tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, sikap, 

motivasi, dan sebagainya) dan faktor eksternal (penyediaan APD oleh perusaahan, 

SOP, peraturan K3, dan sebagainya). Oleh karena itu, perlu diadakannya 
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penelitian mengenai hubungan karakteristik individu, pengetahuan, sikap dan 

penyediaan APD dengan penggunaan APD di PG. Candi Baru. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pembatasan 

masalah pada penelitian ini adalah identifikasi hubungan karakeristik individu, 

pengetahuan, sikap, dan penyediaan APD dengan penggunaan APD di PG. Candi 

Baru. Pembatasan masalah tersebut dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam 

memperoleh data mengenai angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di 

PG. Candi Baru. 

Sedangkan berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut yaitu “Bagaimana hubungan karakteristik individu, 

pengetahuan, sikap, dan penyediaan APD dengan penggunaan APD di PG. Candi 

Baru?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan karakteristik individu, pengetahuan, sikap, dan 

penyediaan APD dengan penggunaan APD di PG. Candi Baru. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu tenaga kerja di PG. Candi Baru. 

2. Mengidentifikasi pengetahuan tenaga kerja mengenai APD di PG. 

Candi Baru. 

3. Mengidentifikasi sikap tenaga kerja terhadap APD di PG. Candi Baru. 

4. Mengidentifikasi penyediaan APD di PG. Candi Baru. 
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5. Mengidentifikasi penggunaan APD oleh tenaga kerja di PG. Candi 

Baru. 

6. Menganalisis hubungan karakteristik individu tenaga kerja dengan 

penggunaan APD di PG. Candi Baru 

7. Menganalisis hubungan pengetahuan tenaga kerja mengenai APD 

dengan penggunaan APD di PG. Candi Baru. 

8. Menganalisis hubungan sikap tenaga kerja terhadap APD dengan 

penggunaan APD di PG. Candi Baru. 

9. Menganalisis hubungan penyediaan APD dengan penggunaan APD di 

PG. Candi Baru. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti dalam 

bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 

2. Mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan penyediaan APD 

dengan penggunaan APD di PG. Candi Baru. 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku kuliah ke 

dalam dunia kerja 

2. Bagi Peneliti Lain 

1. Bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk 

penelitian lebih lanjut 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan 

pengetahuan, sikap dan penyediaan APD dengan penggunaan APD. 
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3. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun strategi 

untuk mengurangi angka kecelakaan kerja melalui penggunaan APD. 

2. Mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan penyediaan APD 

dengan penggunaan APD di PG. Candi Baru 

3. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam bidang 

penelitian. 

4. Bagi Responden 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan 

pengetahuan, sikap, dan penyediaan APD dengan penggunaan APD 

di PG. Candi Baru. 
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