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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang 

Teknologi yang semakin maju berdampak pada meningkatnya peran 

industri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran industri yang semakin 

meningkat tersebut memberikan dampak pada meningkatnya kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja. Penyebab dari peningkatan kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja tersebut adalah adanya interaksi antara mesin dan manusia. Suma’mur 

(2009) mengemukakan dua golongan penyebab kecelakaan kerja adalah faktor 

mekanis dan lingkungan, serta faktor manusia. Ditinjau dari faktor mekanis dan 

lingkungan, kecelakaan kerja terjadi karena faktor selain manusia meliputi mesin 

dan kondisi lingkungan seperti suhu dan pencahayaan. Sedangkan jika ditinjau 

dari faktor manusia, kecelakaan kerja terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri 

atau human error yang meliputi rendahnya tingkat konsentrasi, kecerobohan dan 

ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja. Maka dari itu, kecelakaan harus dicegah 

sedini mungkin. 

Berikut adalah gambaran kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di 

Indonesia dari data PT. Jamsostek yang menunjukkan bahwa pada tahun 2007 

jumlah klaim kecelakaan kerja yang ada di Indonesia sebanyak 81.852 kasus 

dengan jumlah tenaga kerja yang meninggal sebanyak 1.817 pekerja (Jamsostek, 

2008). Pada tahun 2008 jumlah kecelakaan kerja di Indonesia meningkat menjadi 

sebanyak 93.823 kasus dengan jumlah tenaga kerja yang meninggal sebanyak 

2.124 pekerja (Jamsostek, 2009). Selanjutnya, pada tahun 2009 klaim kecelakaan 
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kerja meningkat lagi menjadi 96.314 kasus (Jamsostek, 2010), kemudian 

mengalami penurunan jumlah klaim kecelakaan kerja menjadi 65.000 kasus pada 

tahun 2010 (Jamsostek, 2011). Namun, terjadi peningkatan klaim kecelakaan 

kerja lagi pada tahun 2011 menjadi 99.491 kasus dengan jumlah tenaga kerja yang 

meninggal dan cacat total sebanyak 2.249 pekerja. Berdasarkan data tersebut 

angka kecelakaan kerja rata-rata mengalami peningkatan di setiap tahunnya. 

Melihat besarnya angka kecelakaan kerja yang ada di Indonesia maka 

pihak pemerintah memberikan hak dan kewajiban pada perusahaan untuk 

mengupayakan dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga 

kerja di industri masing-masing. Salah satu peraturan untuk mengupayakan 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah diterapkannya Peraturan Pemerintah no. 

50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) yang mengatur setiap industri untuk menyelenggarakan upaya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terutama industri yang mempunyai resiko 

bahaya yang cukup tinggi. Berkaitan dengan besarnya resiko kecelakaan kerja 

Ramli (2009) mengemukakan bahwa upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja 

dilakukan dengan melaksanakan hirarki pengendalian bahaya yaitu eliminasi, 

substitusi, rekayasa teknik, administratif dan penggunaan alat pelindung diri 

(APD). Maka dari itu, industri harus membuat dan melaksanakan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di setiap industri mempunyai 

variasi sesuai dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Beberapa program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sering diterapkan di suatu perusahaan 

adalah penerapan SMK3 dan 5R (Rapi, Resik, Rajin, Rawat, Ringkas). SMK3 
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adalah suatu sistem yang memberikan dasar pada suatu industri untuk 

melaksanakan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK3 juga 

mengatur suatu perusahaan untuk melakukan analisis bahaya, penilaian risiko 

serta pengendaliannya. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja lain yang juga 

sering diterapkan oleh beberapa industri adalah 5R (Rapi, Resik, Rajin, Rawat, 

Ringkas), yaitu suatu metode penataan dan perawatan tempat kerja agar 

memberikan kenyamanan pada para pekerja untuk melakukan pekerjaannya. 

Beberapa program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut merupakan upaya 

industri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang cenderung meningkat 

setiap tahunnya dengan mengintegrasikannya dengan prosedur kerja. 

Pencegahan kejadian kecelakaan kerja melalui program Keselamatan dan 

Kesehatan kerja mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Perkembangan 

dari pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut dilakukan 

untuk menciptakan suatu kondisi tempat kerja yang aman, sehat dan kondusif. 

Secara umum peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diterapkan oleh 

manajemen dalam bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan setiap pekerja pun juga harus 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program atau peraturan yang diterapkan 

oleh pihak manajemen. Namun, dalam pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di suatu industri masih sering ditemukan pekerja yang tidak 

patuh dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Ketidakpatuhan pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja menimbulkan kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian 

pekerja itu sendiri dan kerugian industri karena kehilangan pekerjanya. 
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Ketidakpatuhan pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja yang cukup 

banyak menyumbangkan angka kecelakaan kerja di suatu industri. Kasus 

ketidakpatuhan ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2014) yang 

mengemukakan bahwa pekerja di bagian aluminium sulphate production PT. Liku 

Telaga Gresik sebesar 17,65% pekerja tidak patuh dalam melaksanakan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian penelitian lain juga dilakukan oleh 

Ruhyandi (2008) yang juga mengemukakan bahwa di PT. Almasindo II Bandung 

Barat 66% dari 150 responden tidak patuh untuk menggunakan Alat Pelindung 

Diri (APD) di tempat kerja. Penggunaan APD tersebut merupakan salah satu dari 

beberapa program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sering diterapkan oleh 

suatu industri. 

Ketidakpatuhan dalam melaksanakan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja menimbulkan kejadian kecelakaan kerja yang merugikan pekerja 

ataupun industri. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Palin (2012) yang mengemukakan bahwa kejadian kecelakaan kerja pada 

karyawan percetakan sektor informal Kelurahan Ballaparang Kecamatan 

Rappocini Makassar 87,5% disebabkan karena tidak melaksanakan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu menggunakan APD saat bekerja. 

Penelitian lain yang juga menemukan kejadian kecelakaan kerja karena 

ketidakpatuhan pekerja juga dilakukan oleh Ruhyandi (2008) yang 

mengemukakan bahwa angka kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Almasindo II 

Bandung Barat bagian press shop mencapai 16,2% dari 150 responden yang salah 
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satunya disebabkan oleh ketidakpatuhan pekerja dalam menggunakan APD yang 

merupakan salah satu dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

Kasus diatas menunjukkan bahwa banyaknya pekerja yang tidak patuh 

dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja menimbulkan 

kecelakaan kerja yang merugikan diri sendiri ataupun industri. Kepatuhan pekerja 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, menurut Notoatmodjo (2014) kepatuhan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor 

biologis dan faktor psikologis, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor 

ekologis, faktor desain dan arsitektur, faktor temporal, suasana perilaku, faktor 

teknologi dan faktor sosial termasuk didalamnya iklim organisasi.  

Menurut De greess et al (dalam Suparyanto, 2010) kepatuhan merupakan 

perilaku positif dalam mencapai suatu tujuan, dalam hal ini tujuan keselamatan 

dan kesehatan kerja. Hal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan justru lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dari pekerja yaitu iklim organisasi. 

Menurut Forehand dalam harjana (2006) iklim organisasi merupakan seperangkat 

ciri-ciri dan karakteristik khas yang membedakan organisasi satu dengan yang 

lainnya, bertahan hidup cukup lama di dalam sebuah organisasi dan 

mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi.  

Stringer (2002, dalam Jannah, 2011) mengungkapkan bahwa iklim 

organisasi dapat ditinjau dari enam dimensi yaitu dimensi struktur, dimensi 

tanggung jawab, dimensi standar, dimensi pengakuan, dimensi dukungan, serta 

dimensi komitmen. Beberapa dimensi tersebut memberikan penjelasan mengenai 

gambaran iklim organisasi sebuah industri yang dapat mempengaruhi perilaku 
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kepatuhan pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. 

Beberapa penelitian sebelumnya secara terpisah telah menemukan bahwa 

kepatuhan pekerja dalam melaksanakan progam Keselamatan dan Kesehatan kerja 

dipengaruhi oleh iklim organisasi yang ada di dalam industri. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Zaini (2014) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional dan transaksional serta penerapan reward and punishment di PT. 

Liku Telaga Gresik memiliki hubungan dengan kepatuhan pekerja dalam 

melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan yang merupakan dimensi 

struktur dan penerapan reward and punishment yang merupakan dimensi 

pengakuan mempengaruhi kepatuhan pekerja dalam melaksanakan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

Begitu juga dengan Ruhyandi (2008) yang mengemukakan bahwa perilaku 

tidak aman di tempat kerja merupakan perilaku tidak patuh terhadap prosedur 

kerja yang merupakan dimensi struktur dari iklim organisasi. Pada dimensi lain 

yang menggambarkan iklim organisasi suatu perusahaan yaitu dimensi dukungan 

dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Dini (2012) yang menyatakan 

bahwa kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD di PT. Lotus Industries 

Textile Surabaya berasal dari dorongan HSE. 

Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pekerja 

dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan kerja dapat 

dipengaruhi oleh iklim organisasi yang ada di suatu industri. Oleh karena itu, 
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peneliti tertarik menganalisis hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan 

pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan kerja di suatu 

industri. Berkaitan dengan hal tersebut, iklim organisasi akan ditinjau berdasarkan 

dimensi iklim organisasi yang dikemukakan oleh Stringer dalam Jannah (2011) 

yang meliputi dimensi struktur, dimensi standar, dimensi tanggung jawab, dimensi 

pengakuan, dimensi dukungan dan dimensi komitmen. 

1.2.     Identifikasi Masalah 

PT. ALP Petro Industry adalah salah satu perusahaan yang memproduksi 

pelumas yang terletak di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. 

Pelumas yang diproduksi oleh PT. ALP Petro Industry berasal dari pengolahan 

yang dilakukan pada pelumas bekas atau used oil. Pelumas bekas tersebut 

ditampung pada tangki feedstock yang selanjutnya akan dilakukan proses produksi 

di unit refinery yang terdiri dari beberapa tahap yaitu preflash, thermal de 

aspalting dan hidrofinishing. Setelah melewati proses di unit refinery maka akan 

menghasilkan base oil sebagai bahan dasar pelumas. Selanjutnya, base oil tersebut 

ditambahkan additive yang dilakukan di unit blending sehingga akhirnya menjadi 

pelumas yang siap untuk dipasarkan. Unit refinery merupakan salah satu bagian 

yang tidak pernah berhenti tanpa perencanaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan 

pada unit tersebut menggunakan sistem shift guna menjaga proses produksi tetap 

menghasilkan produk yang terbaik dan menanggulangi terjadinya kesalahan pada 

sistem pengolahan yang jika terjadi kesalahan pada sistem pengolahan akan 

menyebabkan kerusakan dan ledakan yang cukup merugikan bagi perusahaan 

maupun pekerja. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada penelitian ini, setiap 

pekerjaan yang mengandung hubungan timbal balik antara mesin dan manusia 

akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Unit refinery merupakan titik kritis 

bahaya yang cukup tinggi karena interaksi antara mesin dan manusia mempunyai 

intensitas yang tinggi, terutama interaksi antara operator boiler dan boiler itu 

sendiri. Guna menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, PT. ALP Petro Industry 

menerapkan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja yang diantaranya 

adalah penerapan 5R, penggunaan APD (alat pelindung diri) dan penerapan 

prosedur kerja/SOP (standard operational procedure). Namun, program 

keselamatan dan kesehatan kerja tersebut belum sepenuhnya berjalan secara 

maksimal. Beberapa kejadian yang dikategorikan sebagai kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja masih terjadi, hal tersebut dikarenakan ketidakpatuhan 

pekerja dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja yang 

diterapkan oleh manajemen. 

Hasil dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. ALP Petro 

Industry ditemukan bahwa : 

a. Masih banyak pekerja yang tidak menggunakan APD berupa ear plug 

pada saat memasuki area kerja yang mempunyai kebisingan diatas 85 

dB, sehingga dari data medical check up ditemukan ada beberapa 

pekerja yang mengalami gangguan pendengaran yang berpotensi 

menyebabkan kecelakaan kerja. 

b. Pekerja terpapar panas dari semprotan steam yang berasal dari pesawat 

uap (boiler) karena tidak mematuhi prosedur pengoperasian pesawat 

uap, sehingga pekerja harus dirawat di pelayanan kesehatan. 
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c. Serta, masih ada beberapa pekerja yang tidak mematuhi persyaratan 

dari work permit atau ijin kerja, sehingga terpapar panas dari beberapa 

mesin yang mempunyai temperatur yang tinggi. 

Beberapa kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tersebut 

disebabkan oleh ketidakpatuhan pekerja dalam mematuhi program keselamatan 

dan kesehatan kerja. Kemudian, guna meningkatkan kepatuhan pekerja dalam 

melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja, pihak manajemen telah 

melakukan intervensi melalui pendekatan konsep iklim organisasi yang 

digambarkan melalui dimensi dalam iklim organisasi yang meliputi struktur, 

standar, tanggung jawab, pengakuan, dukungan dan komitmen.  

Beberapa dimensi  dalam iklim  organisasi telah diterapkan, salah satu 

yang paling tampak adalah penerapan dimensi pengakuan berupa reward dan 

punishment dengan pemberian reward yang telah diterapkan adalah adanya 

penghargaan yang diberikan kepada pekerja yang paling banyak melaporkan near 

miss kepada bagian SHE di PT. ALP Petro Industry. Sedangkan, pemberian 

punishment di implementasikan dengan pemberian peringatan secara lisan kepada 

pekerja tetap dan tidak memberikan ijin kerja pada pekerja kontrak jika tidak 

mematuhi program keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, dimensi lain dalam 

konsep iklim organisasi belum diterapkan, seperti kurangnya dukungan dari 

sesama pekerja untuk patuh dan juga kurangnya tanggung jawab masing-masing 

pekerja untuk mematuhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa iklim organisasi di PT. ALP Petro Industry 

masih kurang baik, karena belum semua dimensi dalam iklim organisasi 

diterapkan dengan konsisten. 
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Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan antara iklim 

organisasi dengan kepatuhan pekerja dalam melaksanakan program keselamatan 

dan kesehatan kerja di PT. ALP Petro Industry. 

1.3.      Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini iklim organisasi akan ditinjau berdasarkan dimensi 

iklim organisasi yang meliputi dimensi struktur, dimensi standar, dimensi 

tanggung jawab, dimensi pengakuan, dimensi dukungan dan dimensi komitmen. 

Dimensi iklim organisasi tersebut akan menggambaran iklim organisasi yang 

merupakan kondisi dan situasi suatu industri dalam menjalankan segala aktifitas 

individu dalam industri yang terbentuk secara alami berdasarkan kharakteristik 

industri. Sedangkan untuk kepatuhan pekerja dalam melaksanakan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan ditinjau dari kepatuhan penerapan 5R 

(Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Ringkas), kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD), dan kepatuhan penerapan prosedur kerja/SOP (Standar Operational 

Procedure). 

1.3.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan pekerja 

dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. ALP 

Petro Industry ? 
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1.4.     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan pekerja 

dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. ALP 

Petro Industry. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini, antara lain : 

a. Mengidentifikasi iklim organisasi di PT. ALP Petro Industry 

b. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan pekerja dalam melaksanakan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Penerapan 5R di PT. 

ALP Petro Industry 

c. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan pekerja dalam melaksanakan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Penggunaan APD di 

PT. ALP Petro Industry 

d. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan pekerja dalam melaksanakan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Penerapan Prosedur 

Kerja/SOP di PT. ALP Petro Industry 

e. Menganalisis hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan 

pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja untuk Penerapan 5R di PT. ALP Petro Industry 

f. Menganalisis hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan 

pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja untuk Penggunaan APD di PT. ALP Petro Industry 
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g. Menganalisis hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan 

pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja untuk Penerapan Prosedur Kerja/SOP di PT. ALP Petro Industry 

1.4.3. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi PT. ALP Petro Industry 

Sebagai bahan masukan untuk PT. ALP Petro Industry terkait dengan 

pembangunan iklim organisasi yang tepat untuk meningkatkan 

kepatuhan pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja 

dan menanggulangi penyakit akibat kerja. 

b. Manfaat bagi peneliti 

Dapat melaksanakan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam 

melakukan analisa hubungan antara iklim organisasi dengan kepatuhan 

pekerja dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di PT. ALP Petro Industry. 

c. Manfaat bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, sehingga menambah 

wawasan peneliti lain yang akan mengembangkan topik mengenai 

iklim organisasi di industri lain. 
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