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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini ikut andil dalam era 

industrialisasi dan globalisasi. Sehingga, Indonesia dituntut untuk tidak 

hanya melek teknologi tinggi dalam bidang perindustrian, tetapi juga 

memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi dengan 

baik. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari, begitu juga dalam tenaga kerjaan. Namun, tanpa 

keahlian dan lingkungan yang mendukung teknologi juga bisa menjadi 

sumber kecelakaan kerja. 

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor 

antara lain adanya faktor teknologi, manajemen, dan manusia. Faktor 

teknologi terkait dengan kemampuan dari suatu peralatan atau mesin. Faktor 

manajemen yaitu berupa komitmen, kebijakan, pengawasan, dan prosedur 

kerja yang tidak aman (Suma’mur, 1996). Kecelakaan kerja adalah 

kecelakaan yang berhubung dengan hubungan kerja ada perusahaan. 

hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan 

oleh tenaga kerjaan atau pada waktu melaksanakan tenaga kerjaan. 

Setiap tahun terjadi 99.000 kasus kecelakaan kerja yang disebabkan 

oleh penyakit atau kecelakaan akibat hubungan kerja. 70% diantaranya 

berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Tercatat dari 96.400 
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kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 pekerja diantaranya 

meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Pada tahun 2013, 1 pekerja di dunia 

meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja 

mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) tercatat angka 

kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 

2 juta kasus setiap tahun (ILO (2013) dalam Depkes, 2014). 

Perusahaan dalam upayanya menghindari kecelakaan kerja 

membutuhkan pertimbangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 

yang menyangkut teknik pencegahan kecelakaan. Penggunaan APD 

merupakan tahap akhir dalam pencegahan kecelakaan maupun penyakit 

akibat kerja. APD menjadi sangat penting jika pengendalian secara 

administratif dan teknis telah dilakukan, namun risiko terjadinya kecelakaan 

masih tinggi. 

Dari data kecelakaan proyek pembangunan apartemen di Jakarta 

Selatan pada tahun 2011 oleh Annishia, ditemukan bahwa kasus kecelakaan 

kerja lebih banyak menimpa tenaga kerja konstruksi dibandingkan dengan 

tenaga kerja di bagian manajemen. Sebanyak 23 kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi dari bulan Agustus sampai dengan Januari pada proyek ini 

masih dalam kategori kecelakaan ringan, belum ditemukan kecelakaan berat 

maupun kecelakaan fatal (kematian). 

      Dalam penelitian tersebut, menurut Penanggung jawab Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja Lingkungan (K3L) Proyek pembangunan X, 

mayoritas kecelakaan terjadi karena perilaku tidak aman yang dilakukan 
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tenaga kerja konstruksi, seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri 

(APD), tidak mengikuti Standar Operasi Prosedur (SOP) dan kurangnya 

kehati-hatian dalam bekerja. 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu kewajiban dimana biasanya 

para tenaga kerja atau buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek atau 

pembangunan sebuah gedung, diwajibkan penggunaannya. Alat-alat 

demikiran harus memenuhi persyaratan tidak mengganggu kerja dan 

memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya (Anizar, 2009). 

Sedangkan menurut Permenakertrans nomor 8 tahun 2010, APD adalah 

suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang 

fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di 

tempat kerja. 

PT. X Sidoarjo adalah salah satu industri besi dan baja besar di 

Indonesia. Dalam proses produksinya, PT. X telah dilengkapi dengan 

teknologi canggih. Namun, mesin yang digunakan untuk memproduksi paku 

sangat bising, sehingga lingkungan kerja memiliki potensi bahaya akibat 

paparan bising pada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja dibagian produksi. 

Tenaga kerja dibagian produksi dinilai memiliki risiko lebih tinggi karena 

dalam melakukan tenaga kerjaannya berdekatan dengan mesin. Selain itu, 

risiko terkena percikan gram dari pemotongan baja juga tinggi. 

Pada tahun 2012 pada PT.X Sidoarjo tercatat telah terjadi 11 kasus 

kecelakaan baik kecelakaan berat maupun ringan yang diakibatkan kelalaian 

tenaga kerja dalam penggunaan APD untuk tenaga kerja bagian produksi. 
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Beberapa kecelakaan ringan yang disebabkan kelalaian pada penggunaan 

APD pada tenaga kerja departemen lain pada PT. X Sidoarjo juga terjadi 

sepanjang tahunnya. 

Karena proses produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja di industri 

besi dan baja mempunyai risiko tinggi dalam terjadinya kecelakaan kerja 

baik di tingkat ringan maupun berat, maka pengusaha/pengurus perusahaan 

wajib menyediakan APD secara cuma-cuma terhadap tenaga kerja dan 

orang lain yang memsauki tempat kerja sesuai dengan pasal 2 ayat 1 

Permenakertrans RI Nomor Per. 08/Men/VII/2010. Cara yang terbaik untuk 

mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan risikonya atau 

mengendalikan sumber bahayanya secara teknis. Dan apabila tidak 

mungkin, maka perusahaan perlu menyediakan alat pelindung diri yang 

sesuai bagi tenaga kerja yang berisiko. Namun, kelengkapan kepemilikan 

APD perusahaan tidak akan efektif dalam mencegah kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja jika tenaga kerja pada perusahaan tersebut tidak patuh 

terhadap peraturan perusahaan akan pemakaian APD. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. X Sidoarjo secara umum telah memiliki peralatan APD yang 

lengkap, yaitu helm/pelindung kepala, kacamata, earplug, masker, sepatu 

safety, dan pakaian pelindung. Tetapi berdasarkan observasi singkat dan 

studi pendahuluan yang dilakukan, ada beberapa tenaga kerja yang terlihat 

tidak memakai APD secara lengkap. Selain itu, setelah berdiskusi singkat 

dengan pihak SHE PT.  X Sidoarjo, didapatkan informasi mengenai 
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kurangnya kesadaran tenaga kerja akan kelengkapan kepemilikan APD. 

Kecelakaan ringan yang terjadi di perusahaan akibat kelalaian dan 

ketidakpatuhan pemakaian APD telah beberapa kali terjadi seperti kaki yang 

tertimpa barang berat, kuku jari terkelupas, dan lainnya. 

Walaupun kepemilikan kelengkapan APD yang dimiliki perusahaan 

telah lengkap, belum bisa menjadi indikator bahwa perusahaan akan 100% 

terhindar dari kecelakaan kerja. Karena pemanfaatan APD pada perusahaan 

tidak akan maksimal jika tenaga kerja tidak mengetahui dan menyadari 

manfaat dari pemakaian APD. Sehingga kelengkapan kepemilikan APD dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku para tenaga kerja dalam 

penggunaan APD perlu ditinjau ulang. 

1.3 Batasan Masalah dan Rumusan masalah 

Batasan maslaah pada penelitian ini adalah, hanya dilakukan 

penelitian terkait predisposing factors (usia, masa kerja, tingkat pendidikan, 

pengetahuan, dan sikap), enabling factors (ketersediaan APD, SOP, 

penyuluhan APD), dan  reinforcing factors (dukungan rekan kerja, 

peraturan perusahaan, peran petugas pengawas, reward, dan punishment). 

Populasi yang akan dijadikan sampel juga terbatas pada tenaga kerja bagian 

produksi PT. X Sidoarjo. Bertolak belakang pada latar belakang dan 

identifikasi masalah, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan, 

“Faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD  pada 

tenaga kerja produksi PT. X Sidoarjo?” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri pada tenaga 

kerja produksi PT. X Sidoarjo Tahun 2015. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik kerja (usia, masa kerja, tingkat 

pendidikan) tenaga kerja di bagian produksi PT. X Sidoarjo 

2. Mengidentifikasi predisposing factors yaitu pengetahuan dan 

sikap pada tenaga kerja produksi PT. X Sidoarjo 

3. Mengidentifikasi enabling factors (ketersediaan APD, SOP) 

pada tenaga kerja produksi PT. X SIDOARJO 

4. Mengidentifikasi reinforcing factors (dukungan rekan kerja, 

peran petugas pengawas, reward, dan punishment) pada tenaga 

kerja produksi PT. X SIDOARJO 

5. Mengidentifikasi perilaku penggunaan APD pada tenaga kerja 

produksi PT. X Sidoarjo 

6. Mengidentifikasi faktor yang memiliki hubungan kuat dengan 

perilaku penggunaan APD pada tenaga kerja produksi PT. X 

Sidoarjo 
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1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Peneliti 

Sebagai bahan untuk menambah wawasan, informasi, dan 

pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya kelengkapan 

kepemilikan APD yang disediakan perusahaan serta pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan 

APD pada tenaga kerja produksi PT. X Sdioarjo. 

2. Perusahaan 

Mendapatkan gambaran mengenai perilaku dan faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD pada tenaga 

kerja produksi PT. X Sidoarjo. 

3. Masyarakat dan peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi, pertimbangan, dan 

acuan ketika hendak melakukan penelitian yang sama serta 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku penggunaan APD pada tenaga kerja produksi PT. X 

Sidoarjo.  

4. Bagi Responden 

Responden mendapat gambaran tentang berbagai bahaya yang 

dihadapi selama bekerja baik yang belum atau sudah disadari. 
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