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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan kehidupan dan 

semua jenis pekerjaan membawa dampak dan pengaruh yang cukup signifikan di 

dalamnya. Kemajuan teknologi terutama memberikan solusi yang dapat 

membantu semua jenis pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi 

menjadi lebih cepat dan mudah. Pemakaian berbagai jenis peralatan dan mesin 

dalam industri maupun proyek konstruksi yang cukup berisiko juga semakin 

meluas. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada dasarnya merupakan tanggung 

jawab semua orang di dalam perusahaan maupun proyek konstruksi atau 

pembangunan. Pada hakekatnya keselamatan kerja merupakan upaya yang cukup 

vital untuk mengelola, mengatasi dan mengendalikan bahaya. Apabila terjadi 

kegagalan manusia dalam mengendalikan bahaya tersebut, maka bencana akan 

datang dan menimbulkan hal - hal yang tidak diinginkan (Somad, I. 2013).  

Proyek konstruksi merupakan suatu usaha pembangunan yang melibatkan 

banyak pekerja dengan berbagai keahlian dan tentunya dengan jenis pekerjaan 

yang berbeda dalam ruang lingkup proyek tersebut. Diantaranya, bagian 

keselamatan kerja, pelaksana tugas, rancang bangun, pengecor, pekerja 

pengangkutan material, pengolah material, dan pekerja pembantu umum lainnya. 

Khususnya pada pekerja konstruksi atau bangunan yang langsung 

berhubungan dengan banyaknya material bangunan serta struktur bangunan yang 
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masih dalam tahap proses terdapat banyak potensial hazard yang perlu 

diperhatikan. Masih banyak pekerja kontruksi, khususnya di proyek swasta yang 

bekerja tanpa helm dan sabuk pengaman (Departemen Pekerjaan Umum, 2007). 

Rendahnya kepatuhan para pekerja terhadap ketentuan mengenai K3, 

terutama pemakaian alat pelindung diri, merupakan salah satu penyebab tingginya 

angka kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi (Bisnis Bali Online, 2007). 

Kecelakaan kerja di sektor konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan 

kerja terbesar pada beberapa tahun terakhir ini di samping kecelakaan kerja di 

sektor lain (BPKSDM, 2006). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2011, data pekerja yang meninggal 

sebesar 99.491 pekerja. Sedangkan data kecelakaan kerja yang dihimpun 

DEPNAKERTRANS pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 17.859 kejadian. 

Kecelakaan kerja yang banyak terjadi adalah pada jenis pekerjaan yang 

mengendalikan mesin dan pesawat angkut. 

Sebagian besar orang mendapatkan cedera atau bahkan bencana, karena 

mereka membuat kesalahan atau menyimpang dari ketentuan dan prosedur. Hal 

itulah yang mendorong pemilik perusahaan atau khususnya pemilik proyek 

bangunan untuk melakukan usaha pencegahan. Terjadinya kecelakaan disebabkan 

banyak faktor, salah satunya adalah faktor manusia atau dari pekerja sendiri. Ada 

atau bahkan banyak kemungkinan pemilik proyek konstruksi atau bangunan sudah 

ada upaya pencegahan untuk menyediakan APD dan senantiasa memberikan 

pengarahan untuk menggunakannya secara optimal akan tetapi pekerja tidak 

mengikuti arahan atau ketentuan dari pihak manajemen atau pemilik proyek. 
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Menurut H. W. Heinrich dalam Ramdayana (2009), penyebab kecelakaan 

kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi 

lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi 

secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan 

tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi 

lingkungan yang tidak aman. Terutama kecelakaan kerja yang disebabkan 

perilaku tidak aman adalah sangat besar sehingga perlu adanya perhatian dan 

pengawasan khusus terhadap perilaku berisiko tersebut.  

Faktor kemanusiaan seperti kelalaian atau ketidakpatuhan pekerja terhadap 

ketentuan keamanan proyek serta ketidakpatuhan pekerja terhadap arahan dari ahli 

K3 yang menyebabkan kecelakaan kerja sangat penting untuk diteliti karena 

dengan upaya tersebut akan sangat membantu dalam tindakan pencegahan dan 

pengendalian bahaya atau risiko di lingkungan proyek pembangunan atau 

konstruksi. Dengan adanya upaya tersebut akan diketahui faktor yang paling 

mendasar yang menyebabkan angka kecelakaan kerja masih tinggi. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan di proyek konstruksi pembangunan apartement 

oleh PT Tatamulia Nusantara Indah. Di dalam proyek konstruksi ini upaya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah berjalan cukup baik, khususnya dalam 

hal pengarahan, pengawasan dan evaluasi penggunaan Alat Pelindung Diri. Akan 

tetapi masih cukup banyak pekerja yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan 

Alat Pelindung Diri dengan alasan yang bervariasi. Secara umum, semua 

permasalahan dipengaruhi lebih dari satu faktor. Termasuk kepatuhan pekerja 
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terhadap ketentuan yang berlaku utamanya pada penggunaan Alat Pelindung Diri 

dapat dipengaruhi faktor dari individu sendiri maupun faktor dari luar individu. 

Faktor tersebut terdiri dari faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor 

penguat. 

Pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri pada proyek konstruksi tersebut 

karena mempunyai risiko dan paparan bahaya berupa kejatuhan material atau 

puing bangunan di semua bagian bangunan yang berisiko mengenai kepala 

ataupun bagian tubuh lainnya serta paparan debu material terutama pada bagian 

pengolahan bahan. Disamping itu bahan bangunan seperti seperti besi yang belum 

selesai dalam pengerjaan dan pemasangan sangat berisiko pada semua pekerja. 

Umumnya orang mendapatkan cedera atau bahkan bencana, karena mereka 

membuat kesalahan atau menyimpang dari ketentuan atau prosedur. Terjadinya 

kecelakaan biasanya dipicu lebih dari dua perilaku tidak aman (Somad, I. 2013). 

Karena pentingnya kepatuhan pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung 

Diri terkait dengan risiko yang akan dialami maka perlu adanya observasi secara 

mendalam terkait faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan 

APD pada pekerja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “ Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan dalam Penggunaan Alat 

Pelindung Diri Pada Pekerja Proyek Konstruksi”. 

 
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja terhadap penggunaan 

APD menurut Lawrence Green dalam Notoadmodjo (2003:13) terdiri dari 3 faktor 

yaitu faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, masa kerja, pendidikan dan 
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sikap. Faktor pendukung terdiri dari ketersediaan APD dan kenyamanan APD. 

Faktor penguat terdiri dari peraturan dan pengawasan APD. Beberapa faktor 

tersebut menurut Notoatmodjo dalam Ramdayana (2009:20) dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik yang berasal dari 

pekerja itu sendiri, sedangkan faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri pekerja, 

baik dari fasilitas maupun dari orang lain yang berpengaruh. 

Faktor tersebut diatas merupakan variabel penelitian untuk menentukan 

faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja proyek konstruksi 

terhadap penggunaan APD. Maka rumusan masalahnya yaitu “faktor apa saja 

yang berhubungan dengan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja 

proyek konstruksi ?”. 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam penggunaan 

Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja proyek konstruksi pembangunan 

apartement di PT. Tatamulia Nusantara Indah. 

 
1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari faktor predisposisi yang terdiri dari pengetahuan, masa kerja, 

pendidikan dan sikap. 

2. Mempelajari faktor pendukung yang terdiri dari ketersediaan APD dan 

kenyamanan APD. 
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3. Mempelajari faktor penguat yang terdiri dari peraturan tentang APD dan 

pengawasan APD. 

4. Mempelajari kepatuhan penggunaan APD pada pekerja proyek konstruksi PT. 

Tatamulia Nusantara Indah. 

5. Menganalisis hubungan faktor predisposisi yang terdiri dari pengetahuan, masa 

kerja, pendidikan dan sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja 

konstruksi PT. Tatamulia Nusantara Indah. 

6. Menganalisis hubungan faktor pendukung yang terdiri dari ketersediaan APD, 

kenyamanan APD dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja konstruksi 

PT. Tatamulia Nusantara Indah. 

7. Menganalisis hubungan faktor penguat yang terdiri dari peraturan tentang APD 

dan pengawasan APD dengan kepatuhan penggunaan APD  pada pekerja 

konstruksi PT. Tatamulia Nusantara Indah. 

 
1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya 

pada proyek konstruksi atau bangunan. 

2. Bagi Fakultas 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan untuk studi 

pembanding pada penelitian mendatang, khususnya bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja. 
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3. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan pengetahuan untuk perusahaan tentang pentingnya 

menjalankan dan mengawasi program keselamatan kerja, pentingnya perilaku 

aman dengan penggunaan Alat Pelindung Diri.  

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui beberapa faktor 

yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri 

pada pekerja konstruksi sehingga dapat menambah wawasan pembaca serta 

dapat diimplementasikan pada aktivitas kerja yang berisiko lainnya. 

5. Bagi responden Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada responden dalam 

hal perawatan APD untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD melalui 

media leaflet sabagai insentif penelitian.  
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