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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak luput 

dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat. Pergerakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini 

membuat dunia industri berkompetisi dalam mengembangkan mesin dan 

peralatan demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi. Selain 

bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan, kombinasi manusia dengan 

penggunaan material, mesin, dan peralatan kerja yang semakin kompleks 

di sebuah perusahaan juga bisa menjadi sumber bahaya yang cukup besar 

dan berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan kerja yang dalam jangka 

panjang dapat menimbulkan kerusakan peralatan, tercemarnya lingkungan 

kerja, bahkan jatuhnya korban jiwa (DK3N, 2000). 

Pada dasarnya, keselamatan telah menjadi kebutuhan setiap 

manusia dan merupakan naluri dari setiap makhluk yang hidup di dunia 

ini. Meskipun keselamatan dan kesehatan sudah menjadi tuntutan dan 

kebutuhan umum, namun kenyataannya, pada saat ini, masih banyak yang 

mengabaikan hal tersebut (Ramli, 2009). Hal ini bisa diketahui dari data 

PT Jamsostek (Persero) yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2013 

jumlah pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 192.911 

orang, dengan rincian sebanyak 146.219 orang berjenis kelamin laki-laki 
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dan 46.692 berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah kecelakaan tersebut, 

sekitar 69,59% kecelakaan terjadi di dalam perusahaan ketika mereka 

sedang bekerja. Sedangkan sebanyak 10,26% terjadi di luar perusahaan 

dan 20,15% merupakan kecelakaan lalu lintas yang dialami para pekerja. 

Sementara akibat dari kecelakaan tersebut, jumlah peserta Jamsostek yang 

meninggal sebanyak 3.093 pekerja, mengalami sakit sebanyak 15.106 

orang, luka-luka sebanyak 174.266 orang, dan meninggal mendadak 

sebanyak 446 orang. Jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja yang harus 

dibayarkan kepada peserta selama tahun 2013 tidaklah sedikit, yakni 

mencapai Rp 618,49 miliar. 

Selain kerugian berupa uang yang bisa langsung terlihat dan sangat 

dirasakan, kecelakaan kerja juga mengakibatkan dampak lain yang 

tersembunyi, karena pada dasarnya dampak yang ditimbulkan merupakan 

fenomena gunung es. Artinya, kerugian yang terlihat akibat kecelakaan 

kerja mungkin hanya sedikit, namun dibalik hal tersebut terdapat kerugian 

tidak terlihat yang lebih besar lagi bahkan bisa berdampak dalam jangka 

panjang. Contohnya adalah jam kerja yang hilang, penggantian alat-alat 

yang rusak, biaya administrasi kecelakaan, perekrutan pekerja baru, citra 

perusahaan yang memburuk, dan lain sebagainya. Citra perusahaan yang 

memburuk juga membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki agar bisa 

kembali baik dan dipercaya oleh masyarakat. 

Menurut Wirahadikusumah (2010), proyek konstruksi merupakan 

salah satu sektor industri yang berisiko tinggi terhadap terjadinya 
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kecelakaan kerja. Berbagai faktor bisa menjadi penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja di sektor konstruksi antara lain lokasi kerja yang terbuka 

dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis, dan 

menuntut ketahanan fisik yang tinggi, banyak menggunakan pekerja yang 

tidak terlatih ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang lemah, 

dan lain-lain. 

Menurut Tarwaka (2008), upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan adanya risiko bahaya di tempat kerja adalah dengan cara 

eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan alat 

pelindung diri (APD). Sejalan dengan Tarwaka, Ladow (2000) juga 

mengemukakan bahwa pengendalian bahaya terdiri dari empat kategori 

yakni subtitusi, engineering, pengendalian perilaku manusia, dan 

penggunaan APD. Pengendalian perilaku manusia meliputi pengendalian 

administratif dan pengendalian praktik kerja. Pengendalian administratif 

lebih menekankan pada peran pihak manajemen untuk mengendalikan 

perilaku pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 

Apabila suatu perusahaan telah melakukan hierarki pengendalian 

tersebut, yakni eliminasi, substitusi, engineering control, dan 

administrative control tetapi masih terdapat potensi bahaya di tempat kerja 

yang menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja (PAK), maka pengendalian terakhir yang harus dilakukan adalah 

penggunaan APD oleh pekerja. Hal ini telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per. 08/MEN/VII/2010 
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tentang Alat Pelindung Diri pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pihak 

perusahaan atau pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerjanya 

secara cuma-cuma. 

Meskipun pihak manajemen perusahaan telah melakukan berbagai 

upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya, apabila 

tidak didukung dengan kedisiplinan dan kesadaran dari pekerja itu sendiri, 

maka upaya pengendalian bahaya tersebut tidak bisa berjalan maksimal. 

Saat ini, masih banyak ditemukan pekerja yang tidak mematuhi peraturan 

perusahaan terkait penggunaan APD selama bekerja. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Arifiona (2009) di PT. Pertamina Instalasi Surabaya 

Group dikemukakan bahwa 10% pekerja jarang menggunakan APD. 

Sejalan dengan Arifiona, Lestari (2011) yang melakukan penelitian di PT. 

Petrokimia Gresik juga menyatakan bahwa 27% pekerja kadang tidak 

menggunakan APD saat bekerja. Penelitian yang dilakukan Rengganis 

(2012) di PT. Antar Surya Jaya Surabaya juga menyebutkan bahwa 50% 

pekerja percetakan di bagian produksi tidak patuh dalam menggunakan 

APD yang telah disediakan oleh perusahaan. Padahal menurut OSHA 

(2013), salah satu kewajiban pekerja berkaitan dengan APD adalah patuh 

menggunakan APD secara tepat selama bekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara Safety News Alert dengan safety 

officer mengenai alasan pekerja tidak menggunakan APD saat bekerja 

adalah 34% karena lupa, 30% pekerja merasa tidak nyaman, 18% pekerja 

tidak mempunyai waktu menggunakan APD, 10% tidak tahu bahwa 
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mereka harus menggunakan APD, dan 8% pekerja merasa bahwa mereka 

akan baik-baik saja dan tidak akan mengalami celaka meskipun tidak 

menggunakan APD.  

Ketidakpatuhan penggunaan APD oleh pekerja merupakan salah 

satu bentuk unsafe action di tempat kerja yang dapat menimbulkan 

dampak negatif. Menurut Suma’mur (2009), 85% penyebab kecelakaan 

kerja bersumber dari unsafe action faktor manusia. Menurut Tarigan 

(2008), perilaku berbahaya biasanya disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan, keterampilan, sikap, keletihan atau kebosanan, gangguan 

psikologis, dan lain-lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) menunjukkan bahwa 

26,3% pekerja yang jarang menggunakan APD pernah mengalami 

kecelakaan kerja saat bekerja. Selain itu, 7 kecelakaan kerja pernah terjadi 

di PT Petrokimia Gresik pada tahun 2007 yang 100% disebabkan karena 

pekerja lalai dalam mematuhi program K3 di perusahaan, salah satunya 

tentang pemakaian APD (Kurniawan, 2009). Laporan Badan Pembinaan 

Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Dinas Pekerjaan Umum pada 

tahun 2006 juga menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan 

kerja yang dapat menimbulkan luka-luka bahkan jatuhnya korban jiwa 

yaitu tidak dilibatkannya ahli teknik konstruksi, penggunaan metode 

pelaksanaan yang kurang tepat, lemahnya pengawasan pelaksanaan di 

lapangan, kurang memadainya ketersediaan APD baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, serta kurang disiplinnya para pekerja dalam mematuhi 
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program K3 termasuk didalamnya adalah kurang disiplin dalam 

menggunakan APD (BPKSDM, 2007). 

Menurut Ruhyandi (2008), tindakan tidak aman yang sering 

dilakukan pekerja di tempat kerja adalah tidak menggunakan APD, tidak 

patuh terhadap prosedur kerja, dan mengabaikan peringatan keamanan. 

Penelitian yang dilakukannya di PT. Almasindo II Bandung juga 

membuktikan bahwa 66% dari 150 responden tidak patuh pada program 

K3 yang telah dicanangkan oleh perusahaan, termasuk tidak patuh dalam 

menggunakan APD. Dari penelitian yang dilakukan oleh Palin (2012) 

dapat diketahui bahwa 87,5% kecelakaan kerja di perusahaan percetakan 

disebabkan karena pekerja tidak memakai APD saat bekerja. Kasus-kasus 

tersebut menunjukkan bahwa memang masih banyak pekerja yang tidak 

patuh dalam menggunakan APD di perusahaan.  

Apabila dilihat lebih jauh, banyak faktor yang berhubungan dengan 

kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD di tempat kerja. Salah 

satunya adalah karakteristik pekerja itu sendiri. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviani (2014), terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan, masa kerja, pengetahuan, sikap, dan motivasi terhadap unsafe 

actions pekerja, termasuk dalam hal ini adalah kelalaian pekerja dalam 

menggunakan APD. Selain itu, menurut Nasrullah (2014), terdapat 

hubungan yang cukup kuat antara pengetahuan dan pengawasan K3 

dengan safety behavior yang juga mencakup tentang kepatuhan pekerja 

dalam menggunakan APD. 
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Kepemimpinan seorang supervisor atau pemimpin di tempat kerja 

juga memiliki hubungan dengan kepatuhan pekerja dalam menggunakan 

APD. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dini (2012) di PT. Lotus 

Industries Textile Surabaya, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

antara dorongan pimpinan SHE dengan tingkat kepatuhan pekerja dalam 

menggunakan APD. Selain faktor kepemimpinan, kepatuhan pekerja juga 

berhubungan dengan faktor reward dan punishment yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Yulianto (2006) yang 

melakukan penelitian di PT. Astra Daihatsu Motor. Dari penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pemberian sanksi dengan tingkat kepatuhan pekerja. Kuatnya hubungan 

tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan pemberian sanksi dari 

perusahaan tersebut sehingga kepatuhan pekerja mencapai 80% dalam 

menggunakan APD. 

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan APD di 

tempat kerja adalah suatu hal yang penting sebagai salah satu upaya 

pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga diperlukan perhatian 

lebih untuk mendalami kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan skala kecil maupun skala 

besar, pasti memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja sesuai 

dengan jenis kegiatan yang dilakukan (Ramli, 2009). PT Wijaya Karya 

Bangunan Gedung adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
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konstruksi. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung merupakan perusahaan 

yang telah mengerjakan berbagai macam proyek konstruksi di Indonesia, 

salah satunya adalah Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen yang saat 

ini sedang berlangsung di Kota Surabaya. Menurut Dipohusodo (1996), 

industri konstruksi menempati posisi tertinggi ditinjau dari tingkat 

terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dibuktikan dengan data Jamsostek 

bahwa pada tahun 2010 terdapat 1525 korban kecelakaan kerja pada sektor 

jasa konstruksi. Selain itu, baru-baru ini juga terdapat kasus tiga pekerja 

proyek pembangunan showroom Auto 2000 di Bukittinggi yang terjatuh 

dari ketinggian enam meter pada bulan November 2014. Kasus yang lain 

yaitu terdapat empat pekerja yang tertimbun material bangunan Proyek 

Hotel All Star di Yogyakarta pada bulan Januari 2013. 

Dalam pengerjaannya, Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen 

menggunakan berbagai macam peralatan berat dan berbahaya seperti 

excavator, tower crane, bar bender, bar cutter, dan lain-lain. Apabila 

penggunaan peralatan yang canggih dalam proses kerja tidak diimbangi 

dengan safe actions dan skill pekerja yang baik maka hal ini bisa menjadi 

potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. 

Sehingga untuk mencegah timbulnya bahaya dan terjadinya kecelakaan 

kerja, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung telah mencanangkan program-

program K3 agar sumber daya yang dimiliki terlindungi dan mampu 

melaksanakan pekerjaan dengan lancar. 
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Ketidakpatuhan penggunaan APD merupakan salah satu bentuk 

unsafe actions yang berisiko menyebabkan kecelakaan kerja. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Proyek 

Puncak Dharmahusada Apartemen akibat unsafe action pekerja dan 

menimbulkan cidera. Dari hasil studi pendahuluan dan wawancara singkat 

dengan safety officer di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen, 

ternyata ketidakpatuhan menggunakan APD paling banyak dilakukan oleh 

pekerja bagian pembesian. Padahal menurut hasil risk assessment, area 

kerja pembesian memiliki potensi bahaya yang lebih besar daripada area 

kerja lainnya. Oleh karena itu, subjek penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah pekerja bagian pembesian. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yang serupa adalah adanya variabel baru yang 

diteliti yaitu safety briefing. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis 

faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja bagian pembesian 

dalam menggunakan APD, yakni karakteristik individu yang meliputi 

umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja, faktor predisposing yang 

meliputi pengetahuan, sikap, dan motivasi kerja, faktor enabling yang 

meliputi safety briefing, pelatihan K3, dan ketersediaan APD, faktor 

reinforcing yaitu pengawasan K3, reward dan punishment, dan dorongan 

rekan kerja serta hubungan antara keempat faktor tersebut dengan 

kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD di Proyek 

Puncak Dharmahusada Apartemen. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar lebih terarah dan terfokus dalam pembahasan, maka 

penelitian ini hanya diberi batasan mengenai karakteristik individu yang 

meliputi umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja, faktor predisposing 

yang meliputi pengetahuan, sikap, dan motivasi kerja, faktor enabling 

yang meliputi safety briefing, pelatihan K3, dan ketersediaan APD, serta 

faktor reinforcing yaitu pengawasan K3, reward dan punishment, dan 

dorongan rekan kerja serta kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam 

menggunakan APD di salah satu proyek PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung yaitu pada Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen Surabaya. 

1.4 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja 

bagian pembesian dalam menggunakan APD di Proyek Puncak 

Dharmahusada Apartemen? 

1.5 Tujuan 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD di Proyek 

Puncak Dharmahusada Apartemen. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis karakteristik individu yang meliputi umur, 

tingkat pendidikan, dan masa kerja. 
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2. Menganalisis faktor predisposing yang meliputi pengetahuan, 

sikap, dan motivasi kerja. 

3. Menganalisis faktor enabling yang meliputi safety briefing, 

pelatihan K3, dan ketersediaan APD. 

4. Menganalisis faktor reinforcing yaitu pengawasan K3, reward 

dan punishment, dan dorongan rekan kerja. 

5. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu dengan 

kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD 

di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen. 

6. Menganalisis hubungan antara faktor predisposing dengan 

kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD 

di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen. 

7. Menganalisis hubungan antara faktor enabling dengan 

kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD 

di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen. 

8. Menganalisis hubungan antara faktor reinforcing dengan 

kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD 

di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen. 

9. Menganalisis kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam 

menggunakan APD di Proyek Puncak Dharmahusada 

Apartemen. 
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1.6 Manfaat 

1. Bagi perusahaan 

a. Sebagai sumber informasi bagi pihak manajemen untuk 

mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan 

pekerja bagian pembesian dalam menggunakan APD. 

b. Sebagai masukan, usulan, saran bagi pihak manajemen untuk 

memperbaiki maupun meningkatkan kualitas kebijakan yang 

berkaitan dengan kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

2. Bagi peneliti 

a. Sebagai penerapan ilmu K3 yang telah diperoleh dari perkuliahan. 

b. Mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja 

dalam menggunakan APD di perusahaan. 

3. Bagi responden 

a. Mendapatkan informasi tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan 

risiko bahaya di proyek konstruksi. 

b. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan saran kepada 

pekerja bagian pembesian agar dapat meningkatkan kepatuhan 

penggunaan APD sebagai salah satu upaya untuk mengurangi 

kontak dengan bahaya yang ada di tempat kerja. 
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4. Bagi masyarakat 

a. Untuk memperluas wawasan mengenai faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan pekerja bagian pembesian dalam menggunakan 

APD di perusahaan. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN.... SOFI SUDARMA PUTRI


	1.HALAMAN JUDUL
	2.ABSTRACT
	3.DAFTAR ISI
	4.BAB I
	5.BAB II
	6BAB III
	7.BAB IV
	8.BAB V
	9.BAB VI
	10.BAB VII
	11.DAFTAR PUSTAKA
	12.LAMPIRAN



