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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan mendasar dalam rangka perkembangan industri suatu negara 

semakin hari semakin meningkat. Persoalan yang muncul di era industrialisasi 

adalah kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas untuk dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas. Kondisi kesehatan dan tersedianya 

perlindungan keselamatan tenaga kerja akan dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja.  

Angka kejadian kecelakaan kerja dengan berbagai ancaman di bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Kecelakaan 

kerja masih sering terjadi dalam proses produksi, terutama di sektor jasa 

konstruksi. Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO), 

hampir setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal, 

yaitu sekitar 6.000 kasus. Sementara itu, di Indonesia, rata-rata per tahunnya 

terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja.  

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di 

Indonesia, pada tahun 2010 terdapat 98.000 kasus kecelakaan kerja dengan 1.200 

orang tewas. Pada tahun 2011, angka kecelakaan kerja semakin meningkat, yaitu 

menjadi 99.000 kasus dan menewaskan 2.218 orang. Data Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi juga menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2013, di 
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Indonesia tidak kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat dari 

terjadinya kecelakaan kerja.  

Berikut ini adalah jumlah kecelakaan kerja menurut data Jamsostek pada 

tahun 2007. 

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Kerja menurut Data Jamsostek pada tahun 2007-
2013 

 
Tahun Jumlah Kecelakaan Kerja 
2007  65.474 kasus dengan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat 

tetap, 58.697 orang cedera.  
2008  94.736 kasus  
2009  96.314 kasus  
2010  98.711 kasus  
2011  99.491 kasus dengan rata-rata 414 kasus per hari  
2012 103.074 kasus 
2013 103.285 kasus 

Sumber: Data Laporan Tahunan Jamsostek, 2007-2013 

Berdasarkan data laporan tahunan Jamsostek tersebut, dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja setiap tahunnya. Tingginya 

angka kecelakaan kerja juga dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah klaim 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diajukan ke Jamsostek. Pada tahun 2007, 

klaim JKK ke jamsostek adalah Rp 219,7 miliar, pada tahun 2008 meningkat 

menjadi sebesar Rp 297,9 miliar, pada 2009 meningkat menjadi sebesar Rp 328,5 

miliar, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 401,2 miliar, dan pada 

tahun 2011, klaim JKK ke Jamsostek mencapai Rp 504 miliar.  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh National Safety Council (NSC) 

pada tahun 2011 dalam Ningsih (2013), menghasilkan bahwa penyebab  

kecelakaan  kerja adalah 88% karena perilaku tidak aman (unsafe behavior), 10% 

karena kondisi yang tidak aman (unsafe condition), dan 2% tidak diketahui 
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penyebabnya. Perilaku tidak aman terjadi karena persepsi dan keyakinan tenaga 

kerja bahwa mereka merasa ahli di bidangnya dan merasa belum pernah 

mengalami kecelakaan kerja sehingga kurang ada kepedulian untuk bekerja 

dengan baik dan benar. Selain itu, peran manajer dan pengawas yang kurang 

peduli akan pentingnya perilaku aman pada tenaga kerja menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Secara umum, tenaga kerja akan lebih 

cenderung memilih jalan pintas dan cara praktis dalam melakukan pekerjaannya, 

misalnya dengan sering bersikap acuh atau mengabaikan perilaku yang berbahaya 

dan mengutamakan agar pekerjaannya dapat cepat terselesaikan.  

Berikut ini adalah data hasil penggunaan beberapa pendekatan sebagai 

Safety Intervention Strategies yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian dan 

subyek terkait menurut National Safety Council (NSC). 

Tabel 1.2 Data Hasil Safety Intervention Strategies (By NSC)  
 

Approach # of Studies # of Subjects Reduction (%) 
Behavior Based 7 2.444 59,6 
Ergonomics 3 n/a 51,6 
Engineering Change 4 n/a 29 
Problem Solving 1 76 20 
Gov’t Action 2 2 18,3 
Mgt Audits 4 n/a 17 
Stress Management 2 1.300 15 
Poster Campaign 2 6.100 14 
Personnel Selection 26 19.177 3,7 
Near-miss Reports 2 n/a 0 

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Behavior-Based Safety sebagai Safety Intervention 

Strategies menunjukkan hasil keberhasilan pencapaian pengurangan tertinggi atau 

berada pada peringkat pertama yaitu dengan persentase sebesar 59,6% pada 7 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU AMAN....... FRANSISCA ANGGIYOSTIANA SRAIT



4 
 

 
 

penelitian dan 2.444 subyek. Hal ini berarti bahwa penggunaan pendekatan 

Behavior-Based Safety lebih efektif digunakan dibandingkan dengan pendekatan-

pendekatan yang lain, misalnya ergonomics, engineering change, problem 

solving, dan lainnya. 

Menurut Cooper (2009), Behavior-Based Safety merupakan sebuah proses 

yang menciptakan kemitraan keamanan yang dilakukan antara manajemen dan 

tenaga kerja dengan fokus yang berkelanjutan terhadap perhatian dan tindakan 

terhadap setiap orang dan orang lain, serta upaya untuk berperilaku selamat. Salah 

satu cara untuk mengidentifikasi unsafe act dan unsafe behavior yaitu dengan 

melakukan pendekatan perilaku atau yang disebut dengan BBS (Behavior-Based 

Safety). Perilaku aman adalah bentuk dari perilaku manusia dan menjadi salah sati 

faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian kecelakaan di tempat kerja. 

Kecelakaan kerja dapat dikurangi dan dicegah dengan meningkatkan perilaku 

aman dengan menggunakan pendekatan perilaku. Pendekatan BBS akan lebih 

berhasil jika didukung dengan pendekatan dan metode yang mendorong 

peningkatan perubahan perilaku dari yang tidak aman menjadi perilaku aman 

guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Model ABC yang terdiri dari 

Activator-Behavior-Consequence menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi 

langsung oleh adanya faktor activator yang mendahului terjadinya perilaku 

tertentu dan faktor consequence yang akan dapat menentukan perilaku tertentu 

dilakukan ulang sebagai perilaku baru. Consequence dapat bertindak sebagai 

activator baru atau activator ke dua yang dapat memicu munculnya perilaku baru 
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atau perilaku lain. Perilaku aman dapat dilihat dari perilaku tenaga kerja ketika 

melakukan pekerjaannya di tempat kerja. (Geller, 2001). 

Penelitian yang dilakukan oleh Retnani (2013) menjelaskan bahwa di PT. 

Pupuk Kalimantan Timur terdapat beberapa upaya meningkatkan perilaku aman, 

yaitu dengan adanya activator yang berpengaruh terhadap perilaku, meliputi 

adanya peran manajemen, kepatuhan tenaga kerja pada peraturan K3, persepsi 

positif tentang bahaya dan risiko kecelakaan kerja, tingkat pengetahuan yang baik, 

motivasi dan kesadaran yang baik, serta kebutuhan keselamatan yang terpenuhi. 

Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat consequence yang 

berupa positive reinforcement dan punishment namun disebutkan bahwa tidak 

menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan.  

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2014) 

menyebutkan bahwa di PT. X tersedia fasilitas K3 berupa APD dan peraturan 

yang mendukung keselamatan kerja. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa 

sebagian besar tenaga kerjanya memiliki sikap dan efikasi diri yang baik, namun 

perlu adanya peningkatan perbaikan pelaksanaan BBS dalam program STOP. 

Penelitian Handayani (2011) menunjukkan bahwa program BBS yang terdapat di 

PT. Denso Indonesia dapat menurunkan jumlah perilaku tidak aman dan angka 

kecelakaan kerja, serta meningkatkan perilaku aman pada pekerja di perusahaan 

tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Duta Hita Jaya (DHJ) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang kontruksi struktur baja dan tiang fabricator. PT. DHJ ini didirikan pada 
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tahun 1999. Untuk mengikuti infrastruktur yang berkembang di Indonesia, PT. 

DHJ mulai memproduksi electrical poles and lighting poles, dan aksesoris lain 

seperti brackets, base frame supports, dan sebagainya. Workshop 8 unit produksi 

adalah area kerja yang digunakan untuk proses produksi material, meliputi proses 

bending, shearing, dan cutting. Pabrik DHJ menghasilkan setiap jenis baja 

struktur fabrikasi, misalnya struktur bangunan, jembatan, tank, menara baja, dan 

struktur peralatan mekanik.  

Meskipun sulit untuk dapat dikontrol, namun kondisi yang ada di tempat 

kerja menunjukkan bahwa persentase sebesar 80% sampai 95% dari semua 

kejadian kecelakaan dipicu oleh perilaku tidak aman (Cooper, 2001). Secara 

umum, perusahaan industri baja di Indonesia telah melakukan proses pembuatan 

dan pengolahan baja dengan menggunakan mesin dan tekhnologi yang canggih 

untuk dapat mendukung proses produksi baja sebagai pemenuhan kebutuhan pasar 

atau konsumen. Semakin canggih peralatan dan mesin yang digunakan dalam 

proses produksi dapat mempengaruhi besarnya risiko bahaya yang muncul dan 

terjadinya kecelakaan kerja. 

Perusahaan dalam bidang konstruksi merupakan salah satu dari sektor 

industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja pada industri konstruksi, diantaranya dikarenakan 

oleh hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan, lokasi kerja, 

waktu kerja yang terbatas, adanya tuntutan ketahanan fisik yang tinggi, tenaga 

kerja yang tidak terlatih, dan peran manajemen keselamatan kerja yang kurang 

sehingga tenaga kerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang berisiko tinggi 
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terhadap terjadinya kecelakaan kerja. K3 merupakan kebutuhan perusahaan 

bahkan setiap individu tenaga kerja yang bekerja dan setiap orang yang bekerja 

ingin terjamin kesehatan dan keselamatan dirinya. Kecelakaan kerja tidak 

diinginkan oleh semua pihak karena dapat menimbulkan penderitaan, kerugian 

keuangan, nama baik dan reputasi perusahaan. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu dengan mengobservasi 

beberapa tenaga kerja yang terdapat di workshop 8 unit produksi PT. Duta Hita 

Jaya Bekasi dengan tujuan untuk dapat melihat dan mengetahui bagaimana 

perilaku aman pada tenaga kerja di perusahaan tersebut. Hasil dari observasi yang 

dilakukan tersebut adalah masih ditemukan tenaga kerja yang berperilaku kurang 

aman, misalnya menggunakan APD yang kurang tepat, berjalan tidak di jalur 

yang seharusnya, dan mengabaikan adanya rambu-rambu dan slogan K3 yang 

lainnya. Perilaku kurang aman tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya 

kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Hal ini berarti bahwa diperlukan 

penelitian untuk menganalisis perilaku aman pada tenaga kerja di workshop 8 PT. 

Duta Hita Jaya Bekasi sebagai upaya preventif atau pencegahan kecelakaan kerja 

guna meningkatkan keselamatan kerja. Penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Behavior-Based Safety dengan tahapan define dan 

observe dalam The DO IT Process, serta mengidentifikasi faktor yang berperan 

sebagai activator dan consequence dalam perilaku (behavior) berdasarkan model 

ABC menurut Geller (2001) dan Cooper (2009). 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU AMAN....... FRANSISCA ANGGIYOSTIANA SRAIT



8 
 

 
 

1.3 Rumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana analisis perilaku aman pada tenaga kerja dengan pendekatan 

Behavior-Based Safety di workshop 8 Unit Produksi PT. Duta Hita Jaya Bekasi, 

Jawa Barat?” 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tempat penelitian 

dilakukan di workshop 8 Unit Produksi PT. Duta Hita Jaya Bekasi, Jawa Barat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perilaku aman pada tenaga kerja dengan pendekatan 

Behavior-Based Safety di workshop 8 Unit Produksi PT. Duta Hita Jaya Bekasi, 

Jawa Barat. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi activator (pengetahuan tentang faktor bahaya dan 

perilaku aman, awareness/kesadaran, persepsi tentang bahaya dan 

risiko kecelakaan kerja, motivasi untuk berperilaku aman, kebutuhan 

selamat, peran manajemen, peraturan perusahaan tentang K3, dan 

pelatihan K3) dengan pendekatan Behavior-Based Safety di workshop 

8 Unit Produksi PT. Duta Hita Jaya Bekasi, Jawa Barat.  

b. Mengidentifikasi perilaku aman pada tenaga kerja dengan pendekatan 

Behavior-Based Safety di workshop 8 Unit Produksi PT. Duta Hita 

Jaya Bekasi, Jawa Barat. 
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c. Mengidentifikasi consequence (positive reinforcement, negative 

reinforcement, dan punishment) dengan pendekatan Behavior-Based 

Safety di workshop 8 Unit Produksi PT. Duta Hita Jaya Bekasi, Jawa 

Barat. 

d. Menganalisis perilaku aman pada tenaga kerja dengan pendekatan 

Behavior-Based Safety berdasarkan activator (pengetahuan tentang 

faktor bahaya dan perilaku aman, awareness/kesadaran, persepsi 

tentang bahaya dan risiko kecelakaan kerja, motivasi untuk berperilaku 

aman, kebutuhan selamat, peraturan perusahaan tentang K3) dan 

consequence (positive reinforcement dan punishment) di workshop 8 

Unit Produksi PT. Duta Hita Jaya Bekasi, Jawa Barat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

a. Memberikan gambaran mengenai hasil analisa perilaku aman pada 

tenaga kerja berdasarkan pendekatan Behavior Based Safety di 

perusahaan 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan saran terkait pelaksanaan 

program K3 yang tepat (BBS). 

2. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan mengenai Behavior-Based Safety 

sebagai pendekatan dalam menganalisis perilaku aman pada tenaga 

kerja. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan konstruksi. 

c. Meningkatkan kemampuan dalam penelitian dan penulisan karya 

tulis mengenai Behavior-Based Safety. 
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