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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 

semua faktor produksi. Kegiatan produksi yang dapat berlangsung dengan baik 

apabila adanya peralatan dan sumber daya yang mendukung dalam  sebuah proses 

produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses 

produksi barang dan jasa. Faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja.  

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

Dua hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yaitu perilaku yang 

tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Berdasarkan Biro Pelatihan 

Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan 

oleh perilaku yang tidak aman antara lain sembrono dan tidak hati-hati, tidak 

mematuhi aturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai APD dan 

kondisi badan yang lemah. 

Suma’mur (2004), membuat batasan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu 

kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan 

kerja disini berarti bahwa kecelakaan terjadi karena akibat dari pekerjaan atau pada 

waktu melaksanakan pekerjaan. 
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Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan pencegahan 

kecelakaan dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan tenaga 

kerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan 

bahaya tempat kerja, Alat Pelindung Diri, yang diharuskan dalam tempat kerja, 

serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan (Suma’mur,2004). 

Teori Bird menyatakan bahwa near miss yang terus berulang dan kebanyakan 

disebabkan karena unsafe act atau unsafe behavior dapat meningkatkan resiko 

kecelakaan kerja yang lebih serius. Hal ini didukung oleh National Safety Council 

(NSC) (2011) melakukan riset yang menghasilkan fakta penyebab kecelakaan kerja 

88% adalah adanya unsafe behavior, 10% karena unsafe condition dan 2% tidak 

diketahui penyebabnya. DuPont (2005) juga menemukan kecelakaan kerja yang 

selama ini terjadi diakibatkan unsafe act sebesar 96% dan unsafe condition sebesar 

4 %. 

Unsafe behavior merupakan perilaku kelalaian oleh manusia yang seringkali 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja (Cooper, 2009). Unsafe 

behavior terjadi karena pekerja cenderung berperilaku dengan mengabaikan 

keselamatan walaupun itu sangat berguna untuk kepentingannya sendiri. Misal saja 

dalam melaksanakan tugasnya pekerja seringkali mengabaikan penggunaan APD 

(Alat Pelindung Diri) yang sudah disediakan oleh perusahaan dan pekerja hanya 

bekerja berdasarkan pengalamannya saja. Selain itu, pengawas atau manajer yang 

tidak peduli dengan safety memicu perilaku unsafe pada pekerja. Secara langsung 

atau tidak langsung para pekerja termotivasi untuk mengambil jalan pintas, 

mengabaikan bahwa perilakunya berbahaya demi kepentingan produksi. Unsafe 
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behavior yang merupakan penyumbang terbesar penyebab terjadinya kecelakaan 

kerja. Menurut Cooper (2009) dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia 

merupakan unsur yang memegang peran penting dalam mengakibatkan kecelakaan 

kerja, sehingga pengurangan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan fokus 

mengurangi unsafe behavior. 

Menurut Sorana (1993) kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada 

perintah, aturan dan disiplin. Perubahan sikap dan perilaku individu dimulai dari 

tahap kepatuhan, identifikasi, kemudian internalisasi. Tahap internalisasi adalah 

tahap individu melakukan sesuatu karena memahami makna, mengetahui 

pentingnya tindakan untuk penggunaaan APD secara rasional.  

Terjadinya kecelakaan kerja di industri baik secara langsung maupun tidak 

langsung diakibatkan oleh kesalahan manusia, sebesar 80-85%. Dalam hal ini 

meliputi karakteristik dari tenaga kerja (manusia) itu sendiri antara lain 

pengetahuan yang kurang dari tenaga kerja terutama tentang pentingnya pemakaian 

APD serta sikap dari tenaga kerja yang kurang peduli terhadap pemakaian APD 

yang menyebabkan tenaga kerja tidak patuh terhadap pemakaian APD (Gempur, 

2004). 

Berdasarkan data dari International Labour Organitation (ILO) pada tahun 

2011, diperkirakan 337 juta kecelakaan kerja dan 2,3 juta kematian akibat kerja 

terjadi setiap tahunnya. Tingginya angka kecelakaan kerja merupakan petunjuk 

tentang lemah atau kurangnya berbagai perusahaan melindungi para pekerjanya 

dari bahaya, termasuk dalam hal penggunaan Alat Pelindung Diri. 
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Terdapat banyak cara untuk mengatasi tindakan tidak aman (unsafe action) dan 

kondisi tidak aman (unsafe condition) yang merupakan penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja. Cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan 

hirarki pengendalian risiko. Hirarki pengendalian risiko terdiri dari eliminasi, 

subtitusi, rekayasa teknik, pengendalian adminsitratif, dan APD (alat pelindung 

diri). Penyediaan serta penggunaan APD merupakan salah satu cara untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat tindakan tidak 

aman (unsafe action). 

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga 

kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri dipakai setelah usaha rekayasa 

(engineering) dan cara kerja yang aman (work practices) telah maksimum (Barbara, 

2001). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Susanto (2013) tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri 

(APD) di bagian coal yard PT. X unit 3 & 4 Kabupaten Jepara, uji Chi-Square 

didapatkan hubungan bermakna bahwa ketersediaan APD, kenyamanan APD dan 

pengawasan dalam penggunaan APD, sedangkan umur, pendidikan, masa kerja dan 

pengetahuan tidak mempunyai hubungan bermakna dengan kepatuhan pekerja 

dalam pemakaian APD. 

Namun dalam penelitian Humau, 2013 di PT. Lotus Indah Textile terdapat 

hubungan yang kuat antara masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD, ada 
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hubungan yang sedang antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan penggunaan 

APD.  

Akhir November 2013 di pabrik gula PT. Dharmapala Usaha Sukses di 

Cilacap, Jawa Tengah ada seorang pekerja mengalami kecelakaan saat sedang 

memperbaiki mixer hingga menyebabkan pekerja tersebut meninggal. Selain itu, 

kecelakaan kerja juga terjadi di PG. Redjosaie di Magetan, Jawa Timur dengan 

korban meninggal sebanyak enam orang akibat meledaknya evaporator. 

Selanjutnya adalah kecelakaan yang terjadi di PG. Kebon Agung di Malang, Jawa 

Timur yang menelan korban jiwa sebanyak empat orang akibat menghirup gas 

beracun (DISNAKERTRANSDUK Provinsi Jawa Timur ). 

  Berdasarkan data di atas, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja 

adalah tindakan atau perilaku tidak aman yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Perilaku tidak aman tersebut dapat berupa penggunaan APD yang kurang oleh 

tenaga kerja sehingga upaya untuk meningkatkan penggunaan APD sangat penting 

dalam mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

penggunaan APD. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 Pabrik gula (PG) Krebet Baru merupakan salah satu pabrik gula terbesar di 

Jawa Timur yang dibangun pada zaman Belanda di Desa Krebet, Kecamatan 

Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pabrik gula ini usaha Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja sudah cukup baik dengan adanya kebijakan tentang kewajiban 

pekerja menggunakan APD pada saat bekerja, tetapi pada kenyataanya masih 
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banyak pekerja yang tidak patuh dalam menggunakan APD. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari karakteristik 

individu itu sendiri maupun faktor faktor predisposi, faktor pemungkin serta faktor 

penguat. 

Alat Pelindung Diri penting digunakan di pabrik gula, karena proses produsi 

yang cukup panjang dan melalui berbagai tahapan dengan menggunakan mesin- 

mesin yang dioperasikan oleh operator yang berisiko menimbulkan bahaya. 

Operator harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang 

ada disetiap pekerjaan, karena jika terjadi hal buruk dapat merugikan diri pekerja 

sendiri dan juga produktivitas industri. Pada pabrik gula, bau yang dihasilkan oleh 

proses produksi juga cukup menyengat.  

Untuk mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja, perusahaan 

tidak cukup hanya menyediakan APD dan menerapkan peraturan wajib 

menggunakan APD. Namun perusahaan juga harus menciptakan kepatuhan tenaga 

kerja untuk menggunakan APD dengan upaya membentuk budaya keselamatan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini agar dapat memberikan informasi 

mengenai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada 

tenaga kerja PG Krebet Baru yang meliputi, faktor Predisposi yang terdiri 

pengetahuan dan sikap mengenai APD. Faktor pemungkin yaitu (ketersediaan APD 

dan Pelatihan APD). Faktor penguat meliputi (pengawasan penggunaan APD, 

penerapan peraturan penggunaan APD). Serta karakteristik individu meliputi umur, 

tingkat pendidikan dan masa kerja. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN...AYU DWI KLARA SULISTYANINGSIH



7 
 

 
 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah  

Perilaku kepatuhan penggunaan  disebabkan karena adanya faktor-faktor 

yang berpengaruh, faktor-faktor tersebut meliputi Karakteristik Individu (umur, 

tingat pendidikan, masa kerja), faktor predisposi (pengetahuan,sikap kepecayaan, 

keyakinan dan nilai-nilai), faktor pemungkin (ketersediaan APD, pelatihan ), faktor 

penguat meliputi (peran pengawas, peraturan penggunaan APD). Tetapi dalam 

penelitian ini dibatasi pada Karakteristik Individu (umur, tingkat pendidikan, masa 

kerja ), faktor predisposi (pengetahuan, sikap ), faktor pemungkin (ketersediaan dan 

pelatihan APD), faktor penguat meliputi (pengawasan penggunaan APD, peraturan 

penggunaan APD ). 

 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti 

merumuskan : “Faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan 

Alat Pelindung Diri pada pekerja di stasiun pabrikasi PG. Krebet Baru I Malang ?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

  Mempelajari faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat 

Pelindung Diri pada tenaga kerja di stasiun pabrikasi PG. Krebet I Baru Malang 
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1.4.2  Tujuan Umum 

1. Mengidentifikasi karakteristik pekerja meliputi (umur, tingkat pendidikan 

dan masa kerja).  

2. Mengidentifikasi faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap 

mengenai APD. 

3. Mengidentifikasi faktor pemungkin yaitu (ketersediaan APD dan pelatihan 

APD). 

4. Mengidentifikasi faktor penguat meliputi (peran pengawas, peraturan 

tetang APD ). 

5. Mengidentifikasi kepatuhan tenaga kerja di stasiun pabrikasi dalam 

penggunaan APD. 

6. Menganalisis hubungan karakteristik individu dengan kepatuhan 

penggunaan APD. 

7. Menganalisis hubungan faktor  predisposisi dengan kepatuhan 

penggunaan APD. 

8. Menganalisis hubungan faktor pemungkin dengan kepatuhan penggunaan 

APD. 

9. Menganalisis hubungan faktor penguat dengan kepatuhan penggunaan 

APD. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Bagi Perusahaan 

Mendapatkan informasi dan data mengenai faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada tenaga kerja stasiun 

pabrikasi PG. Krebet Baru I Malang, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

menyusun penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. 

 

1.5.2  Bagi Fakultas 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada mahasiswa Fakultas 

Kesehatan Masyarakat serta dapat menjalin hubungan kerjasama antara pihak 

perusahaan dengan fakultas. 

 

1.5.3  Bagi Peneliti  

Dengan melakukan penelitian ini peneliti mendapat informasi dan 

pengetahuan tambahan mengenai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

penggunaan APD. Sebagai pembelajaran dalam penerapan mata kuliah yang telah 

diberikan khususnya bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
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