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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hazard di tempat kerja selalu ada walaupun pengendalian sudah sebaik

mungkin dilakukan, karena pada prinsipnya bahaya selalu ada dimana-mana.

Bahaya tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika tidak dilakukan

pengendalian. Penyebab kecelakaan kerja menurut teori domino yang dikeluarkan

oleh Heinrich, kecelakaan disebabkan oleh sebab yang saling berurutan mulai

dari keturunan atau lingkungan sosial, kesalahan seseorang, unsafe act dan unsafe

condition, kecelakaan dan kemudian cidera. (Notoatmodjo, 2007).

Kecelakaan kerja ialah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak

diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda yang terjadi di

tempat kerja (Permenakertrans, 1998). Kecelakaan kerja merupakan hal yang

dapat menimbulkan kerugian. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan hal yang fatal

seperti kecacatan dan kematian. Kecacatan dan kematian dapat menyebabkan

pekerja tidak dapat lagi bekerja, dan perusahaan harus memberikan santunan

kepada korban. Santunan hanya kerugian yang tampak pada permukaan, karena

kecelakaan kerja pada dasaranya adalah fenomena gunung es. Fenomena gunung

es dimaksudkan kerugian yang terlihat hanya sedikit, namun dibalik itu ada

kerugian yang lebih besar lagi contohnya adalah jam kerja yang hilang,

penggantian alat-alat yang rusak, biaya administrasi kecelakaan, perekrutan

pekerja baru, citra perusahaan yang memburuk dan sebagainya.
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Berdasarkan data yang dirilis oleh Health and Safety Executive United

Kingdom (HSE, 2014) pada tahun 2014, di UK terjadi 133 kecelakaan kerja fatal

yang menyebabkan kematian dan 77.593 korban kecelakaan non fatal. Jumlah

kecelakaan fatal yang terjadi dapat diuraikan menurut sektornya yaitu 47

kecelakaan fatal diantaranya berasal dari sector industry yang merupakan jumlah

penyumbang kecelakaan fatal terbesar. Sebab kecelakaan fatal diantaranya yang

paling besar ialah 28% karena tergelincir atau terselip, 24% disebabkan cara

mengangkat, memindahkan dan mengoperasikan, 10% disebabkan tersangkut oleh

objek bergerak, dan sisanya penyebab lain yang bermacam-macam. Sekitar total

2,7 juta hari kerja hilang disebabkan kecelakaan kerja (HSE, 2015). Di Indonesia

sendiri kecelakaan kerja pada tahun 2014 triwulan ke 2 tercatat total ada 18.105

kasus. 18.105 kasus kecelakaan kerja tersebut 10.101 diantaranya sembuh, 7.335

sembuh tapi belum bisa bekerja, 343 cacat tetap dan 101 diantaranya meninggal

dunia. Kerugian yang dialami mencapai kurang lebih 2 miliar rupiah dan hari

kerja yang hilang hampir mencapai 5 juta hari kerja. Kecelakaan kerja

(Kemenakertrans, 2014).

Kejadian kecelakaan kerja yang terjadi menurut Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, Kecelakaan kerja sebagian besar disebabkan oleh rendahnya

kedisiplinan dan tingkat kesadaran tenaga kerja. Menurut teori domino dari

Heinrich, adanya suatu kecelakaan kerja ialah berasal dari kurangnya

pengendalian dari pihak manajemen. Banyak perusahaan yang menyadari hal

tersebut dan berusaha menerapkan cara-cara kerja yang aman agar pekerja

terhindar dari kecelakaan kerja dan perusahaan terhindar dari kerugian, salah satu

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN.... WAHYU FAHRUL RIDHO



3

upaya yang dilakukan adalah perumusan suatu tata cara kerja yang standard yang

telah dirumuskan dengan matang. Tata cara tersebut dibakukan dan disebut

dengan istilah Standard Operating Procedure (SOP).

SOP dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tata cara kerja yang aman

dan prasyaratnya, sehingga pekerja terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun seringkali pekerja mengalami masalah dalam memahami dan menerapkan

SOP yang telah dibuat oleh perusahaan. Pekerja seringkali tidak mematuhi SOP

yang telah ditentukan karena rendahnya disiplin dan kesadaran. Tidak patuhnya

terhadap SOP adalah suatu perbuatan tidak aman yang dapat berujung pada

kecelakaan kerja. Salah satu contoh adalah kasus pada kecelakaan di Stasiun

Plabuan akibat kesalahan masinis kereta api (KA) 162 Tawangjaya, kereta api

kelas ekonomi Pasarsenen (Jakarta) - Poncol (Semarang). Tanpa seizin pemimpin

perjalanan KA Stasiun Plabuan, masinis menjalankan keretanya dan melanggar

rambu lampu merah sinyal keluar stasiun Plabuan. Padahal di arah berlawanan

sedang berhenti KA 179 Parcel Surabaya menuju Pasarsenen. Akibatnya terjadi

tubrukan di tikungan sekitar dua kilometer sebelah timur Stasiun Plabuan

(Puspitasari, 2009). Contoh kejadian tersebut merupakan kecelakaan kerja karena

dilanggarnya prosedur tetap yang telah ditentukan.

Mengatasi ketidakpatuhan prosedur tersebut perusahaan melakukan

upaya upaya untuk menguatkan kepatuhan SOP, salah satunya adalah dengan

pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan terhadap pekerja. Namun cara-cara

lama yang digunakan, setelah pembuktian di lapangan ditemukan bahwa

pengendalian kepatuhan pelaksanaan SOP dengan cara traditional safety
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reporting dan pengukuran berdasarkan laju insiden dan persentase saja tidak

selalu dapat membawa perbaikan yang signifikan menurut Exxon Mobil (2010)

dalam corporate citizenship report tahun 2010. System yang lebih baru

dikembangkan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih

menekankan kepada pendekatan faktor perilaku atau yang sering disebut

Behaviour Based Safety. Paradigma lama dari teori domino yang menekankan

bahwa kecelakaan selalu berakar dari kesalahan manajemen mulai perlahan

dirubah. Faktor-faktor manusia seperti perilaku, motivasi, psikologi mulai

diperhatikan. Membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja mulai

ditanamkan di semua lini kerja lewat pendekatan yang lebih personal daripada

teknis. Pendekatan teknis yang cenderung kepada modifikasi dan rekayasa faktor-

faktor lingkungan dan manajemen ditempat kerja sudah dianggap tidak

mencukupi dan kurang efektif untuk kebutuhan pengendalian. Rekayasa teknik

dan sistem mulai diimbangi dengan upaya-upaya perubahan perilaku yang

memandang permasalahan secara multidisiplin. Salah satu pendekatan perilaku

untuk menerapkan budaya safety adalah dengan kepemimpinan.

Kemampuan seseorang memimpin memiliki hubungan dengan perilaku

bawahannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pudjiono (2003) bahwa gaya

kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja, motivasi dan

kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2013)  juga meneliti

bahwa gaya seseorang memimpin memiliki outcome yang berbeda beda dalam

performa kerja, psikologis dan kepatuhan di tempat kerja. Supervisor bertindak

dan berperilaku akan mempengaruhi pekerjanya bereaksi. Selain kepada performa
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kerja, gaya kepemimpinan juga diduga memiliki hubungan dengan sebab tidak

langsung performa yaitu kondisi mental atau psikologis seseorang seperti stress.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyan (2013) membuktikan bahwa gaya seorang

supervisor memimpin memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat stress

pekerja. Penelitian tentang kepemimpinan banyak dilakukan dan sebagian besar

diantaranya memiliki hubungan dan pengaruh terhadap karakteristik kerja dan

perilaku pekerja. Namun penelitian tentang hubungan gaya kepemimpinan dan

tingkat kepatuhan SOP masih jarang dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

PT. Bangun Sarana Baja Gresik adalah perusahaan kontraktor baja

dengan fasilitas fabrikasi terbesar di Indonesia Timur yang sudah berdiri sejak

tahun 1985. PT. Bangun Sarana Baja Gresik telah beroperasi selama 30 tahun dan

telah menjadi sebuah perusahaan yang matang dan dapat diandalkan dalam usaha

kontraktor Baja. Sejak berdirinya pada tahun 1985, PT. Bangun Sarana Baja

Gresik telah mengerjakan banyak proyek pembangunan seperti PLTU, tower

telekomunikasi, tower PLN dan lain sebagainya.

PT. Bangun Sarana Baja Gresik memiliki visi untuk menjadi fabrikator

baja pilihan pertama di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Didukung

dengan terbsutfasilitas yang lengkap dan modern, area fabrikasi yang luas, dan

tenaga yang ahli serta berpengalaman, membuat PT. Bangun Sarana Baja Gresik

bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dan mencapai visi

perusahaan yang telah ditetapkan bersama.
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Beberapa dasar yang dijadikan pertimbangan untuk memilih PT. Bangun

Sarana Baja Gresik sebagai tempat penelitian ialah karena jenis pekerjaan yang

sama dengan jumlah yang berbeda, perbedaan kemampuan bekerja dan pemberian

target yang berbeda-beda dari supervisor. Tiap supervisor memiliki gaya dan

performa yang berbeda beda dalam memimpin. Adanya perbedaan dalam gaya

memimpin sesuai untuk mempelajari apakah kepatuhan terhadap SOP oleh

pekerja memiliki suatu hubungan dengan perbedaan gaya memimpin supervisor

pekerja.

Perbedaan dalam gaya memimpin, akan dapat dilihat bahwa tiap pekerja

akan memiliki suatu sikap yang berbeda-beda terhadap supervisor sehingga sesuai

untuk dipelajari bagaimana hubungannya dalam performa bekerja. Variasi

didalam kepemimpinan supervisor diduga dapat menyebabkan variasi pula dalam

perilaku pekerja dalam mematuhi SOP yang telah diberikan PT. Bangun Sarana

Baja Gresik. Kepatuhan merupakan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh banyak

hal salah satunya adalah sikap pimpinan.

Ketidakpatuhan terhadap SOP juga pernah terjadi di PT. Bangun Sarana

Baja Gresik. Pada PT. Bangun Sarana Baja Gresik terdapat system tilang dimana

tilangan ini berlaku pada pekerja fabrikasi yang melakukan pelanggaran lebih dari

3 kali dengan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-. Didapat jumlah tilangan

pada pekerja fabrikasi pada tahun 2013 ada 18 tilangan untuk 4 supervisor. Masih

ada yang melanggar tilangan membuktikan bahwa masih ada pekerja yang kurang

patuh terhadap peraturan perusahaan, khususnya pelanggaran terkait SOP. Tidak
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patuhnya pekerja terhadap SOP diyakini tidak hanya timbul melalui faktor

individu, namun juga faktor eksternal (Dyan, 2014).

Ketidakpatuhan adalah salah satu penyebab permasalahan kecelakaan

kerja. Studi yang dilakukan oleh Raharjo (2010) di PT. Bangun Sarana Baja

menemukan adanya hubungan antara masa kerja, tingkat pendidikan, sikap dan

kenyamanan APD, umur, tingkat pengetahuan, ketersediaan APD, dukungan

teman dan pimpinan terhadap perilaku keselamatan kerja. Studi tersebut

menunjukkan tiga aspek perilaku yaitu faktor predisposing, enabling dan

reinforcing memiliki hubungan dengan perilaku keselamatan kerja pekerja. Faktor

eksternal juga dapat diyakini sebagai faktor pengendali kepatuhan yang dapat

digunakan untuk mengendalikan kecelakaan. Salah satu faktor eksternal tersebut

adalah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan supervisor terhadap pekerja dalam

keseharian bekerja.

1.3. Tujuan dan pekerja Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan path goal supervisor dengan

tingkat kepatuhan pelaksanaan Standard Operational Procedure (SOP) pada

pekerja bagian fabrikasi di area workshop PT. Bangun Sarana Baja Gresik.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik individu pekerja bagian fabrikasi di

area workshop PT. Bangun Sarana Baja Gresik.
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2. Mempelajari tingkat kepatuhan pelaksanaan SOP pekerja bagian

fabrikasi di area workshop PT. Bangun Sarana Baja Gresik.

3. Mempelajari gaya kepemimpinan supervisor pekerja bagian fabrikasi

di area workshop PT. Bangun Sarana Baja Gresik.

4. Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan supervisor dengan

tingkat kepatuhan pelaksanaan SOP pekerja bagian fabrikasi di area

workshop PT. Bangun Sarana Baja Gresik

1.3.3. Manfaat

1. Bagi Peneliti

a. Mendapatkan pengetahuan tentang gaya kepemimpinan supervisor

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaksanaan SOP di PT.

Bangun Sarana Baja Gresik

b. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh didalam perkuliahan dalam

melakukan analisis hubungan gaya kepemimpinan supervisor

dengan tingkat kepatuhan SOP di PT. Bangun Sarana Baja Gresik.

2. Bagi pekerja

a. Mengetahui lebih banyak mengenai gaya kepemimpinan path goal

dan kepatuhan pelaksanaan SOP.

b. Mampu mengungkapkan apa yang dirasakan selama proses bekerja

yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan kepatuhan

pelaksanaan SOP.
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c. Mendapatkan saran dan penjelasan dari peneliti jika menghadapi

situasi yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan

kepatuhan pelaksanaan SOP.

3. Bagi Perusahaan

a. Mendapatkan suatu gambaran kondisi hubungan gaya

kepemimpinan supervisor dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan

SOP.

b. Mendapatkan bahan masukan untuk pembuatan kebijakan yang

terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja

4. Bagi Peneliti Lain

a. Bahan informasi tambahan untuk memperluas wawasan tentang

hubungan antara gaya kepemimpinan supervisor dengan tingkat

kepatuhan pelaksanaan SOP di PT. Bangun Sarana Baja Gresik.

b. Bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang

hubungan antara gaya kepemimpinan supervisor dengan tingkat

kepatuhan pelaksanaan SOP di PT. Bangun Sarana Baja Gresik.
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