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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang dapat 

menyebabkan kerugian. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan menimpa 

siapa saja yang ada di tempat kerja. Angka kecelakaan kerja di Indonesia relatif 

tinggi dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tabel 1.1 berikut menyajikan 

data tentang kasus keceakaan kerja di Indonesia berdasarkan laporan dari 

Jamsostek. 

Tabel 1.1 Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2009-2013 
Tahun Jumlah Kasus 

2009 96.314 
2010 98.711 
2011 99.491 
2012 103.074 
2013 103.285 

Sumber: Laporan Tahunan Jamsostek 2009-2013 
(http://www.jamsostek.co.id) 

 
Jamsostek menyatakan bahwa kasus kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada 

sektor konstruksi.  Pada tahun 2010 hampir 32% kasus kecelakaan terjadi di 

bidang industri jasa konstruksi dari keseluruhan jumlah kasus kecelakaan kerja di 

Indonesia. Banyaknya kasus kecelakaan kerja di bidang industri jasa konstruksi 

dikarenakan sektor konstruksi memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh 

sektor industri lainnya. Lokasi yang berpindah-pindah tergantung proyek 

pengerjaan, tempat kerja yang terbuka dan dipengaruhi oleh cuaca, dituntut untuk 

segera menyelesaikan pekerjaan, membutuhkan kondisi fisik yang baik, serta 
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banyak tenaga kerja yang tidak terlatih dapat menyebabkan resiko kecelakaan 

kerja yang terjadi di sektor konstruksi semakin tinggi ditambah lagi manajemen 

keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan 

tindakan tidak aman (Wirahadikusumah, 2007). 

Kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor 

mekanis dan lingkungan (unsafe condition) dan faktor faktor manusia (unsafe 

action). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 80-85% dari kecelakaan kerja 

disebabkan oleh faktor manusisa (Suma’mur, 2009). Pensylvania departement of 

Labor Industry (2011) menyatakan bahwa kecelakaan kerja banyak disebabkan 

oleh perilaku yang tidak aman, yaitu sebanyak 80 dari 100 kecelakaan kerja yang 

terjadi disebabkan oleh tindakan yang tidak aman. Perilaku yang tidak aman dapat 

menyebabkan kecelakaan empat kali lebih besar jika dibandingkan dengan 

kondisi yang tidak aman. 

Menurut teori Heinrich (1972) dalam Tarwaka (2014) menyebutkan bahwa 

kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan oleh unsafe action dan unsafe condition 

saja tetapi juga disebabkan oleh faktor kebiasaan, faktor kesalahan, faktor 

kecelakaan, dan faktor cedera yang dikenal sebagai teori domino. Teori ini 

mengatakan bahwa penyebab kecelakaan secara berurutan dan sejajar antara satu 

faktor dan faktor lainnya.  

Heinrich (1972) dalam Tarwaka (2014) menjelaskan cara untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan yaitu dengan membuang salah satu faktor dari Teori 

Domino tersebut untuk memutus rangkaian penyebabnya. Berdasarkan Teori 

Domino tersebut, Bird dan Germain (1990) memodifikasi teori tersebut dengan 
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menambahkan faktor manajemen sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, 

sehingga faktor penyebab kecelakaan kerja menurut Bird dan Germain (1990) 

adalah kurangnya pengawasan, penyebab dasar, penyebab langsung, insiden, dan 

kerugian. Kelima faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi, sehingga dapat 

digambarkan sebagai sebuah rangkaian penyebab. 

Teori Bird dan Germain (1990) yang dikenal dengan Teori ILCI Loss 

Causation Model yang menerangkan bahwa terjadinya kecelakaan disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengawasan (lack of control) yang 

terdiri dari inadequate program, program standards, dan compliance to 

standards. Penyebab dasar (basic causes) yang terdiri dari personal factors dan 

job factors. Penyebab langsung (immediate causes) yang terdiri dari substandard 

acts dan substandard conditions, insiden (incident), dan kerugian (loss). 

 Substandard acts (tindakan tidak aman) merupakan penyebab langsung 

terjadinya kecelakaan meliputi mengoperasikan peralatan tanpa wewenang, gagal 

memberi peringatan, gagal mengamankan, mengoperasikan dengan kecepatan 

yang salah, membuat alat keselamatan tidak dapat dioperasikan, tidak 

menggunakan alat pelindung diri (APD), menggunakan peralatan yang rusak, 

menggunakan peralatan yang salah, tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) 

dengan benar, pemuatan yang tidak benar, penempatan yang tidak benar, posisi 

yang salah dalam menjalankan tugas, melakukan perbaikan mesin saat beroperasi, 

berada dibawah pengaruh obat atau alkohol, gagal mengikuti prosedur, bercanda 

dan main-main (Bird dan Germain, 1986).  
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Hasil penelitian Aprilliani (2014) menunjukkan bahwa dari 20 kasus 

kecelakaan kerja, sebanyak 73,1% tenaga kerja melakukan tindakan tidak aman 

dan mempunyai hubungan yang kuat antara tindakan tidak aman dengan 

terjadinya kecelakaan kerja. Menurut hasil penelitian Annisha (2011) 

menyebutkan bahwa dari 23 kasus kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan 

Tiffany Apartemen Jakarta, terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan 

tidak aman yaitu sebesar 80% dan kondisi yang tidak aman yaitu sebesar 20%.  

Berdasarkan penelitian Halimah (2010) menyatakan bahwa 90% pekerja 

melakukan tindakan tidak aman dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak 

manajemen perusahaan. Tindakan tidak aman juga dilakukan oleh pekerja dengan 

pengetahuan yang rendah dan masa kerja yang baru. Berdasarkan penelitian 

Abiszah (2014) stress kerja, pengawasan, dan penetapan SOP berhubungan 

dengan tindakan tidak aman. 

      Heinrich dalam Goestch (2008) menyatakan bahwa cara termudah untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan yaitu memutus salah satu rangkaian kartu 

domino ketiga yakni tindakan tidak aman yang merupakan sentral dari kelima 

susunan kartu domino tersebut. Berdasarkan teori dan berbagai penelitian diatas, 

pemutusan rangkaian kartu domino ketiga dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

tindakan tidak aman seperti apa yang dilakukan oleh pekerja dan mencari faktor 

yang berhubungan dengan tindakan tidak aman yang terdiri dari penyebab dasar 

dan manajemen. Faktor penyebab dasar yang terdiri dari faktor pekerjaan 

(pengawasan) dan faktor manusia (usia, tingkat pendidikan, massa kerja, 
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pengalaman kerja, pengetahuan dan stres kerja). Faktor manajemen yaitu 

penerapan WI (Work Instruction). 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri jasa 

konstruksi di Indonesia. Ruang lingkup usaha PT. X adalah bidang pembangunan 

gedung bertingkat seperti hotel, apartemen, mall, pembangunan jembatan, jalan 

raya, dan tol. Saat ini PT. X mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat 

di kawasan Surabaya Barat. Dalam proses pekerjaannya, PT. X banyak 

menggunakan alat berat dan melibatkan banyak pekerja, sehingga banyak faktor 

resiko yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. 

Pembangunan proyek dilakukan sejak pertengahan tahun 2013. Selama 

proses pembangunan hingga Maret 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 

23 kejadian yang terdiri dari 10 luka ringan dan 13 luka berat. 20 kecelakaan yang 

terjadi disebabkan oleh tindakan tidak aman dan sisanya disebabkan oleh kondisi 

yang tidak aman. Tindakan tidak aman yang menyebabkan kejadian kecelakaan 

diantaranya adalah lalai dalam bekerja akibat kurangnya konsentrasi, lalai dalam 

penggunaan APD, salah dalam penggunaan APD, menggunakan alat yang tidak 

sesuai serta menghilangkan alat pengaman. Pekerja bagian finishing lebih sering 

mengalami kecelakaan kerja, tercatat sebanyak 7 kejadian kecelakaan kerja 

menimpa pekerja pada bagian finishing.  Kejadian nyaris celaka dan kejadian 

kecelakaan kecil banyak yang tidak tercatat dikarenakan pekerja 

menyembunyikan kecelakaan tersebut dari pengawas.  
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Tertusuk paku, mata kemasukan debu, sesak nafas, terkena gerinda 

merupakan risiko kecelakaan yang dapat dialami oleh pekerja pada bagian 

finishing. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada pekerjaan bagian 

finishing saja karena jumlah kecelakaan pada bagian ini lebih sering terjadi 

sehingga perlu diketahui faktor yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan 

tersebut. 

Tindakan tidak aman yang merupakan penyebab langsung dari kecelakaan 

kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini akan meneliti faktor yang 

berhubungan dengan terjadinya tindakan tidak aman yaitu faktor penyebab dasar 

yang terdiri dari faktor manusia pekerjaan dan faktor manajemen menggunakan 

pendekatan konsep ILCI (Bird dan Germain, 1990). Pada proyek pembangunan 

gedung bertingkat di kawasan Surabaya Barat belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya terkait tindakan tidak aman ditinjau dari faktor penyebab dasar dan 

faktor manajemen. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui hubungan 

faktor penyebab dasar dan faktor manajemen dengan timbulnya tindakan tidak 

aman berdasarkan konsep ILCI di PT. X proyek pembangunan gedung bertingkat 

kawasan Surabaya Barat. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Ruang lingkup pengambilan masalah hanya dibatasi pada analisis hubungan 

faktor manajemen dan faktor penyebab dasar dengan timbulnya tindakan tidak 

aman pada pekerja finishing yang menggunakan gerinda di proyek pembangunan 

gedung bertingkat oleh PT. X di kawasan Surabaya Barat. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara faktor penyebab dasar dan 
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faktor manajemen dengan tindakan tidak aman pada pekerja finishing proyek 

pembangunan gedung bertingkat PT. X di kawasan Surabaya Barat?”  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan faktor penyebab dasar dan faktor manajemen dengan 

timbulnya tindakan tidak aman pada pekerja finishing proyek pembangunan 

gedung bertingkat PT. X di kawasan Surabaya Barat. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi faktor penyebab dasar, meliputi: karakteristik individu 

(usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman kerja), pengetahuan, 

stress kerja dan persepsi pengawasan pada pekerja finishing proyek 

pembangunan gedung bertingkat PT. X di kawasan Surabaya Barat 

2. Mengidentifikasi faktor manajemen yaitu persepsi WI (Work Instruction) 

pada pekerja finishing proyek pembangunan gedung bertingkat PT. X di 

kawasan Surabaya Barat 

3. Mengidentifikasi tindakan tidak aman pada pekerja finishing proyek 

pembangunan gedung bertingkat PT. X di kawasan Surabaya Barat 

4. Menganalisis hubungan antara faktor penyebab dasar, meliputi karakteristik 

individu (usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman kerja), 

pengetahuan, stres kerja dan persepsi pengawasan dengan tindakan tidak 

aman pada pekerja finishing proyek pembangunan gedung bertingkat PT. X 

di kawasan Surabaya Barat 
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5. Menganalisis hubungan antara faktor manajemen yaitu persepsi WI (Work 

Instruction) dengan tindakan tidak aman pada pekerja finishing proyek 

pembangunan gedung bertingkat PT. X di kawasan Surabaya Barat 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan untuk 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman yang 

dilakukan oleh pekerja finishing. Serta dapat menjadi masukan sebagai 

upaya untuk membantu perusahaan dalam pengembangan program 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja 

finishing serta sebagai bentuk aplikasi ilmu yang telah didapat di bangku 

kuliah. 
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