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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan global dewasa ini berjalan seiring dengan perkembangan

industri yang pesat dan mandiri. Perkembangan dunia industri global

mempengaruhi perkembangan dunia industri nasional pula. Dunia industri yang

semakin berkembang, sudah menjadi suatu bagian penting dalam perkembangan

dunia secara keseluruhan. Perkembangan dan peningkatan produktivitas dunia

industri di berbagai bidang, seharusnya akan menjadikan kehidupan manusia

menjadi lebih mudah. Lapangan kerja akan semakin banyak  tersedia dan

pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia akan semakin terpenuhi. Namun, hal

tersebut tentunya juga akan berdampak pada bertambahnya jumlah  dan sumber

bahaya bagi para pekerja.

Bertambahnya jumlah dan sumber bahaya akan meningkatkan resiko

kecelakaan kerja. Catatan kejadian kecelakaan kerja internasional menurut data

International Labour Organization (ILO) (2013) menyatakan 250 juta kecelakaan

kerja terjadi setiap tahun, mengakibatkan sakit pada 160 juta pekerja dan pekerja

meninggal dunia sebab kecelakaan serta sakit ditempat kerja sebanyak 1,2 juta

orang.

Kecelakaan kerja tidak terjadi secara begitu saja, tetapi terdapat

penyebab yang mengakibatkan tercetusnya kecelakaan kerja. Secara umum

kecelakaan kerja disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku kerja yang tidak
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aman (unsafe act) dan kondisi kerja yang tidak aman (unsafe condition). Dalam

data injury facts National Safety Council (NSC) (2011) melakukan penelitian

yang menghasilkan fakta bahwa penyebab kecelakaan kerja 88% adalah adanya

unsafe behaviour, 10% karena unsafe condition dan 2% tidak diketahui

penyebabnya. Cooper (2001) menyebutkan bahwa 85%-90% penyebab

kecelakaan adalah perilaku tidak aman. Mengingat perilaku tidak aman menjadi

penyumbang terbesar penyebab kecelakaan kerja, sudah seharusnya perilaku

pekerja menjadi fokus perhatian dalam implementasi program keselamatan dan

kesehatan kerja. Pemakaian APD merupakan bagian dari perilaku aman, jika

pekerja tidak memakai APD maka merupakan perilaku yang tidak aman dan akan

berisiko pada kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian material maupun non

material. Kerugian dialami oleh pengusaha maupun pekerja, pengusaha mendapat

kerugian materi berupa penggantian biaya pengobatan kecelakaan kerja pekerja

dan penurunan jumlah produksi, pekerja mengalami kerugian berupa hilangnya

hari kerja yang berakibat pada hilangnya upah kerja, kesakitan, kecacatan bahkan

kematian. Menurut data Jamsostek sekitar 0,7% pekerja Indonesia mengalami

kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional mencapai 50 triliun

rupiah. Akibat kecelakaan kerja 70 juta hari kerja atau 500 juta jam kerja hilang

setiap tahunnya (Suma’mur, 2009).

Upaya pengendalian kecelakaan kerja harus lebih diperhatikan dan

ditingkatkan. Hal ini agar angka kecelakaan kerja di Indonesia dapat diturunkan.

Upaya pengendalian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dilakukan
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dengan eliminasi, subtitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif serta

penggunaan alat pelindung diri (APD). Pengendalian teknik antara lain: isolasi

dan ventilasi, sedangkan pengendalian administratif meliputi: rotasi kerja,

pemantauan kesehatan, pendidikan pelatihan serta pengendalian terakhir yaitu

penggunaan alat pelindung diri.

Penggunaan alat pelindung diri merupakan garis pertahanan akhir

pengendalian kecelakaan kerja. Tetapi pekerja tetap perlu menggunakannya

dengan baik dan benar disamping dengan pengendalian administratif dan teknik.

Kesadaran pekerja untuk senantiasa menggunakan alat pelindung diri  perlu

ditingkatkan. Usaha pengendalian dengan menggunakan APD disebutkan dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2010 tentang Alat

Pelindung Diri pasal 2 ayat 1, yaitu:

“Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh ditempat kerja”

Setiap tenaga kerja maupun orang lain yang memasuki tempat kerja

wajib mentaati semua petunjuk keselamatan dan menggunakan APD jika

memasuki tempat kerja. APD yang wajib dipakai disesuaikan dengan potensi

bahaya dan resiko yang terdapat di tempat kerja. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 13 :

“Barang siapa akan memasuki seseuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua
petunujuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang

diwajibkan”

Juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 tahun 2010

tentang APD pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Tenaga kerja/ buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai
atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko”
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Fungsi APD adalah melindungi atau mengisolasi sebagian atau seluruh

tubuh dari kemungkinan bahaya. Penggunaan APD sebagai pengendalian

kecelakaan kerja bukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, melainkan

untuk mengurangi cedera dan keparahan yang terjadi akibat kecelakaan kerja.

Beberapa penelitian mengenai penggunaan APD telah dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian Widayani (2010) pada Bengkel Mesin PT. Semen Gresik

menyatakan 59,375% pekerja jarang menggunakan APD dan dengan pemakaian

yang kurang benar. Dan hasil penelitian Azis (2010) tentang kepatuhan

penggunaan APD di PT.Amanah Anugrah Adi Mulia Banjarmasin hanya 35%

pekerja yang menggunakan 5 APD dengan lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa masih

kurangnya pekerja yang menggunakan APD dengan lengkap dan benar. Perilaku

yang demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun

faktor eksternal. Menurut teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2010),

manusia bertindak karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perilaku dan

faktor diluar perilaku. Green membedakan tiga faktor yang membentuk perilaku,

yaitu faktor predisposisi (predisposing factors), faktor  pemungkin (enabling

factors) dan faktor penguat (reinforcing factors) (Notoatmodjo, 2010). Termasuk

dalam faktor predisposisi adalah pengetahuan, sikap, nilai, kepercayaan,

keyakinan. Faktor pemungkin terwujud dalam lingkungan fisik, fasilitas dan

prasarana yang tersedia serta pengarahan. Sedangkan faktor penguat yaitu

kebijakan, pengawasan dan lain sebagainya.
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Tidak cukup hanya dengan adanya peraturan perundangan yang

mengatur kewajiban penggunaan APD, atau hanya penyediaan APD oleh pihak

perusahaan untuk membuat tenaga kerja menggunakan APD, namun

menumbuhkan kesadaran tenaga kerja untuk menggunakan APD adalah hal yang

penting diperhatikan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan perilaku dan

kesadaran penggunaan APD tenaga kerja khususnya disektor perindustrian, perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku penggunaan APD serta faktor

yang berhubungan dengan hal tersebut. Dengan diketahuinya perilaku tenaga

kerja tentang penggunaan APD serta faktor yang berhubungan dengannya,

perusahaan dapat mengidentifikasi hal mana yang perlu ditingkatkan atau

dioptimalkan sehingga meningkatkan perilaku dan kepatuhan tenaga kerja untuk

menggunakan APD dengan lengkap dan benar. Oleh karena itu peneliti

melakukan penelitian tentang perilaku penggunaan APD serta faktor yang

berhubungan dengannya.

1.2 Identifikasi Masalah

PT. Asahimas Flat Glass Tbk adalah perusahaan perintis industri kaca di

Indonesia. Perusahaan yang memfokuskan kegiatan pada produksi kaca lembaran,

kaca pengaman dan produk-produk yang berkaitan dengan kaca ini berdiri pada

tahun 1971. PT. Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo Factory memiliki dua tungku

yang dapat memproduksi kaca lembaran sebanyak 300.000 ton/tahun atau 1000

ton/hari dengan mempekerjakan 1.100 karyawan.
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Proses produksi kaca meliputi banyak kegiatan, mulai dari persiapan

bahan baku, penimbangan dan pencampuran bahan baku, peleburan, pembentukan

kaca, pendinginan, pemotongan hingga pengepakan kaca. Bahan baku utama

pembuatan kaca adalah pasir silica, dolomite, soda ash, dan lime stone. Dari

proses produksi dan bahan baku, banyak bahaya dan resiko yang dapat

ditimbulkan, tiga bahan baku utama kaca berbentuk pasir halus sangat berbahaya

bagi pernafasan, proses produksi menggunakan berbagai macam alat yang juga

berbahaya. Mengingat tiga sifat dasar kaca yaitu tajam, berat dan mudah pecah,

jika tidak dilakukan langkah penanganan yang benar kaca dapat melukai bagian

tubuh pekerja. Para pekerja adalah orang yang berinteraksi langsung dengan alat

dan bahan menjadikan pekerja paling dekat dengan bahaya serta terancam dampak

merugikan dari bahaya tersebut. Bahaya menyebabkan kecelakaan dan penyakit

akibat kerja.

Berdasarkan rigkasan data kecelakaan PT. Asahimas Flat Glass Tbk,

Sidoarjo tahun 2013, telah terjadi 6 kecelakaan didalam pabrik (inside).

Kecelakaan terbanyak masuk dalam kategori slight yaitu kecelakaan ringan yang

tidak menyebabkan hilangnya hari kerja. Dari 6 kecelakaan, 2 diantaranya terjadi

pada pekerja Cold A2, yaitu berupa tangan kanan tergores kaca (slight) dan

pinggang terkena besi (minor) (Fani, 2014).

Menurut data safety patrol pihak HSE PT. Asahimas Flat Glass Tbk

Sidoarjo ditemukan 456 unsafe condition dan 673 unsafe action selama tahun

2014. Ini belum termasuk temuan pelanggaran lainnya seperti pelanggaran

terhadap 5R dan pelanggaran mengenai lingkungan. Unsafe condition yang sering
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ditemukan diantaranya peralatan yang tidak standar, kabel las mengelupas,

scaffolding tanpa sepatu bawah atau antiselip, dan lain sebagainya. Sedangkan

unsafe action yang ditemukan diantanya adalah pekerja tidak menggunakan APD,

bekerja tidak sesuai prosedur, membawa korek api atau benda mudah terbakar di

area yang dilarang dan sebagainya. Pelanggaran penggunaan APD menjadi

penyumbang unsafe action yang terbesar, digambarkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pelanggaran APD Tahun 2014 PT. Asahimas
Flat Glass Tbk Sidoarjo

PPE/APD Jumlah pelanggaran
Kacamata 150
Bincap/ pelindung kaki 96
Rompi untuk penanganan
kaca ukuran besar

96

Helm tanpa pengait 77
Tidak menggunakan helm 55
Otto/pelindung perut 44
Masker 33
Sarung tangan 22
Sabuk pengaman 22
Sumber: Data Safety Patrol HSE, 2014

Pelanggaran penggunaan APD ditemukan cukup banyak, yang paling

banyak ditemukan adalah tidak digunakannya safety glasses padahal APD ini

berfungsi melindungi mata dari berbagai macam bahaya yang mungkin mengenai

mata, mata merupakan organ yang vital. Pelanggaran tersebut memiliki penyebab

terjadinya kecelakaan kerja dan PAK. Perilaku penggunaan APD dipengaruhi

banyak hal. Belum pernah dilakukan identifikasi dan analisis yang mendalam

tentang pelanggaran APD di PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo.

Cold merupakan unit yang mengerjakan proses akhir dari pembuatan

kaca. Kegiatan yang dilakukan di unit cold meliputi kegiatan pemotongan, pick up
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dan pengepakan. Unit cold adalah tempat kerja yang padat karya, banyak kegiatan

yang dilakukan dan banyak pula tenaga yang dibutuhkan. Walaupun proses

produksi di bagian cold menggunakan alat produksi yang berteknologi tinnggi,

namun beberapa kegiatan dilakukan manual.

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi hal utama dalam

kegiatan perindustrian. Salah satu upaya K3 yang harus dilakukan oleh PT.

Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo adalah upaya pengendalian kecelakaan kerja.

Upaya pengendalian meliputi eliminasi, subtitusi, pengendalian teknik,

pengendalian administratif serta penggunaan alat pelindung diri. PT. Asahimas

Flat Glass Tbk, Sidoarjo juga melakukan upaya pengendalian teknik yang berupa

pemasangan cover pengaman pada alat-alat beresiko bahaya (alat berputar), dan

pengendalian administratif yang meliputi pengukuran kualitas udara lingkungan

kerja setiap 4 bulan sekali, penetapan kebijakan dan aturan-aturan keselamatan

kerja, safety patrol/pengawasan keselamatan secara rutin, rotasi kerja, shift kerja,

toolbox meeting/ pengarahan sebelum bekerja, kiken yochi/ prediksi bahaya setiap

akan melakukan suatu pekerjaan serta banyak kegiatan lainnya.

Penggunaan APD adalah upaya pengendalian terakhir yang seharusnya

dilakukan setelah pengendaliannya lainnya dilakukan. Akan tetapi penggunaan

APD tetaplah hal penting yang perlu dilakukan, karena pengendalian lainnya

terkadang cukup sulit untuk dilaksanaan. Perusahaan berkewajiban menyediakan

APD sedangkan tenaga kerja berkewajiban menggunakannya setiap bekerja dan

merawatnya. PT. Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo menyediakan APD bagi para

pekerjanya, berupa APD kepala, APD mata, APD saluran pernafasan, APD
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telinga, APD tangan, APD tubuh serta APD kaki. Penggunaan APD terlihat

mudah dilaksanakan, namun pada kenyataannya ada beberapa tenaga kerja yang

terkadang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak menggunakan APD secara

lengkap dan benar sesuai kebutuhan di tempat kerja. Tidak cukup hanya

tersedianya APD dan adanya peraturan mengenai APD saja kemudian seluruh

pekerja akan menggunakan APD dengan lengkap dan benar. Tetapi perlu usaha

lebih dan komitmen yang kuat antara perusahaan juga pekerja. Oleh karena itu,

penting kiranya dilakukan identifikasi perilaku penggunaan APD tenaga kerja

serta faktor yang berhubungan dengannya.

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya

pada perilaku penggunan APD, faktor predisposisi meliputi karakteristik pekerja

(usia, tingkat pendidikan dan masa kerja), pengetahuan dan sikap, faktor

pemungkin yang meliputi safety briefing/pengarahan penggunaan APD serta

faktor penguat yang meliputi kebijakan/peraturan dan pengawasan penggunaan

APD.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, dapat diperoleh

rumusan masalah “Faktor apa sajakah yang berhubungan dengan perilaku

penggunaan APD pada pekerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo?”
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mempelajari faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD pada

pekerja Cold A2 PT. Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari predisposing factors atau faktor predisposisi perilaku

penggunaan APD yang meliputi karakteristik pekerja (usia, tingkat

pendidikan dan masa kerja), pengetahuan dan sikap mengenai perilaku

penggunaan APD pada pekerja Cold A2 PT. Asahimas Flat Glass Tbk,

Sidoarjo.

2. Mempelajari enabling factors atau faktor pemungkin perilaku penggunaan

APD yang meliputi pengarahan penggunaan APD pada pekerja Cold A2 PT.

Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo.

3. Mempelajari reinforcing factors atau faktor penguat perilaku penggunaan

APD yang meliputi kebijakan/peraturan dan pengawasan penggunaan APD

pada pekerja Cold A2 PT. Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo.

4. Mempelajari perilaku penggunaan APD pada pekerja Cold A2 PT.

Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo.

5. Menganalisis hubungan predisposing factors, enabling factors, dan

reinforcing factors dengan perilaku penggunaan APD pada pekerja Cold A2

PT. Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo.
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1.4.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

a. Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi perilaku penggunaan APD

tenaga kerja serta faktor yang berhubungan dengannya.

b. Menjadi masukan bagi perusahaan untuk menentukan solusi terkait

masalah perilaku penggunaan APD.

2. Bagi Tenaga Kerja

a. Meningkatkan pengetahuan dan menambah informasi tentang APD.

b. Sebagai sarana untuk menyampaikan saran dan masukan pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman di dunia

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan perindustrian.

4. Bagi Peneliti Lain

Menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut

terkait perilaku penggunaan APD.
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