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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri yangmengalami kemajuan teknologi modern 

seperti mesin-mesin berteknologi tinggi yang dapat memudahkan proses 

produksi namun juga dapat menimbulkan resiko bahaya yang tinggi ditempat 

kerja. Hal ini membahayakan keselamatan serta kesehatan pekerja. 

Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan belum 

mendapatkan perhatian yang memadai oleh semua pihak, baik dari pihak 

manajemen maupun para pekerja. Tenaga kerja dalam perusahaan masih 

ditempatkan sebagai faktor produksi dalam suatu perusahaan belum 

ditempatkan sebagai mitra usaha. Alokasi anggaran dana untuk program K3 

yang relative kecil dengan demikian masalah K3 masih belum menjadi 

prioritas program dalam perusahaan. 

Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. 

Menurut data ILO (International Labor Organization)tahun 2012 bahwa 

setiap tahun terjadi lebih dari 330 juta kasus kecelakaan kerja di seluruh dunia. 

Sebanyak 2,4 juta orang meninggal setiap tahun dan kerugian sebesar USD 

1,25 triliun atau sekitar 12.500 triliun rupiah. 

Di Indonesia angka kecelakaan kerja tergolong tinggi, menurut 

JAMSOSTEK angka kecelakaan dari tahun 2011 mencapai 99.491 kasus. 

Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2007 tercatat 83.714 kasus, tahun 2008 
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sebanyak 94.763 kasus. Tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, dan tahun 2010 

sebanyak 98.711 kasus. 

Dari seluruh perusahaan yang menjadi anggota jamsostek ada sekitar 7 

juta orang atau sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia angka 

kecelakaan mencapai 930 kasus setiap 100.000 pekerja setiap tahun. 

Mengingat meningkatnya angka kecelakaan dalam suatu perusahaan juga 

dapat memberikan kerugian besar kepada perusahaan itu sendiri baik kerugian 

langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung seperti cidera pada 

tenaga kerja dan kerusakan sarana produksi seperti mesin. Sedangkan 

kerugian tidak langsung yaitu kehilangan jam kerja dan terhambatnya proses 

produksi serta menurunnya image baik suatu perusahaan. 

Kerugian akibat kecelakaan kerja mencapai 4% dari GDP suatu negara 

yang artinya dengan adanya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja 

dapat mengakibatkan kerugian sebesar 4% dari biaya produksi (ILO, dalam 

Ramli, 2013).  

Berdasarkan penelitian Choudry et al mengungkapkan bahwa lebih dari 

80% dari semua kecelakaan kerja di tempat kerja dikarenakan unsafe action 

Ismail et al (2012) dalam Dwi Ayu (2014). Dupond (2005), menyatakan 

bahwa 4% injuries (luka) disebabkan oleh unsafe condition. Sedangkan 96% 

injuries (luka) disebabkan oleh unsafe action. 

Menurut Pratiwi (2012) dalam penelitiannya mengkategorikan tingkat 

pengetahuan cukup, baik, dan sangat baik. Dan pekerja dengan pengetahuan 

cukup sering melakukan tindakan tidak aman dibandingkan dengan pekerja 

yang tingkat pengetahuan kategori baik dan sangat baik. 
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Melihat banyaknya penyebab kecelakaan dikarenakan tindakan tidak aman 

(unsafe action) maka dalam penelitian ini akan membahas tentang faktor yang 

berhubungan dengan tindakan tidak aman sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan guna mengurangi kejadian kecelakaan di tempat kerja serta 

meminimalisir kerugian akibat kecelakaan kerja. 

PT.X merupakan perusahaan yang belum memprioritaskan kesehatan dan 

keselamatan kerja di dalam perusahaan. Sehingga belum ada kajian yang 

mengkaji tentang penyebab kecelakaan kerja. Oleh karena itu peneliti dapat 

melakukan penelitian di PT.X untuk mengetahui faktor tindakan tidak aman di 

PT.X dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT.X merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri berbagai 

macam produk keperluan rumah tangga  seperti sabun, deterjen, dan makanan 

instan. Pengoprasiannya menggunakan berbagai teknologi yang canggih dan 

mempunyai potensi bahaya yang tinggi bagi manusia, karena manusia adalah 

operator mesin dalam proses produksinya, dalam hal ini manusia merupakan 

faktor dominan. 

Melihat banyaknya fakta kasus kecelakaan yang dikarenakan tindakan 

tidak aman oleh pekerja, hal ini berkemungkinan terjadi di PT. X.  Oleh 

karena itu dalam penelitian  ini ingin mengobservasi hubungan karakteristik 

pekerja dan pengawasan dengan tindakan tidak aman di PT.X. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dalam 

penelitian ini akan diteliti mengenai unsafe action oleh pekerja, penelitian ini 

akan dibatasi pada faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman atau 

unsafe action pada pekerja bagian plastik PT.X.  

Faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman akan dilihat dari 

karakteristik pekerja seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, dan 

pengetahuan serta dilihat dari faktor pekerjaan yaitu pengawasan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan faktor apa saja 

yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (unsafe action) pada pekerja 

bagian plastik PT.X? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman 

(unsafe action) pekerja di bagian plastik PT.X. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran umum proses kerja di PT.X 

2. Mengindentifikasi karakteristik pekerja di PT.X yaitu usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, lama masa kerja, dan pengetahuan. 

3. Mengidentifikasi faktor pekerjaan di PT.X, yaitu : pengawasan saat 

berkerja 
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4. Mengindentifikasi unsafe action di PT. X. 

5. Menganalisis hubungan faktor karakteristik pekerja (usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, lama masa kerja, dan pengetahuan) 

dengan unsafe action di PT. X. 

6. Menganalisis hubungan faktor pekerjaan (pengawasan) dengan unsafe 

action di PT. X. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

Berikut manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu : 

1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Memberi pengalaman bagi peneliti serta tambahan ilmu dibidang K3. 

1.6.2 Manfaat Bagi PT. X  

Dapat digunakan sebagai informasi atau acuan dalam penentuan kebijakan 

terkait faktor yang dapat menyebabkan unsafe action. 

1.6.3 Manfaat Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga Surabaya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah refrensi bagi para akademisi untuk 

diteliti lebih lanjut khususnya akademisi di program studi ilmu kesehatan 

masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 

Surabaya. 
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