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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya 

alam. Potensi yang ada ini memicu perkembangan pembangunan di segala sektor, 

salah satunya adalah sektor industri. Sektor industri yang makin berkembang 

menjadi bagian penting dalam perkembangan dunia secara keseluruhan. 

Lapangan pekerjaan akan semakin bertambah namun hal tersebut juga berdampak 

pada pertambahan jumlah dan potensi bahaya pada tenaga kerja. 

Perkembangan sektor industri berhubungan dengan terjadinya kecelakaan 

kerja yang merugikan berbagai pihak, baik tenaga kerja, perusahaan bahkan 

negara.. Menurut laporan International Labour Organization (ILO) (2011) yang 

dikutip dari Lembaran Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan selama tahun 

2010 di Indonesia terdapat 98.711 kasus kecelakaan kerja dan berdasarkan data 

semester 1 tahun 2011 terdapat 48.511 kasus kecelakaan kerja dengan tipe paling 

banyak adalah bersinggungan dengan benda tajam yang mengakibatkan tergores, 

terpotong, tertusuk dan terpukul sebagai akibat dari terjatuh. Sedangkan pada 

tahun 2012, PT Jamsostek menyatakan bahwa setiap hari ada 9 pekerja peserta 

Jamsostek yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, sementara total 

kecelakaan kerja pada tahun yang sama 103.000 kasus. Catatan kejadian 

kecelakaan kerja internasional menurut ILO (2013) menyebutkan bahwa 250 juta 

kecelakaan kerja terjadi setiap tahun, mengakibatkan cedera pada 160 juta tenaga 
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kerja dan tenaga kerja meninggal dunia karena kecelakaan serta sakit di tempat 

kerja sebanyak 1,2 juta orang. 

Tingginya angka kecelakaan kerja tersebut maka menurut Undang-

Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 2 menyebutkan 

bahwa: 

“Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 

diselenggarakan upaya K3” 

 

Upaya perlindungan tersebut ditujukan untuk melindungi tenaga kerja 

dengan memperkecil risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Perusahaan harus melakukan pengendalian resiko dengan menerapkan hirarki 

pengendalian bahaya yaitu eliminasi, substitusi, teknik, administratif dan 

penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan besarnya resiko yang 

mungkin dapat terjadi (Ramli, 2009).  

Apabila perusahaan telah mengupayakan pengendalian secara eliminasi, 

substitusi, teknik dan administrasi namun masih terdapat potensi bahaya yang 

menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka perusahaan 

berkewajiban mengupayakan pengendalian terakhir yaitu penggunaan APD. 

Penggunaan alat pelindung diri merupakan garis pertahanan akhir pengendalian 

kecelakaan kerja, oleh karena itu tenaga kerja perlu menggunakannya dengan 

baik dan benar sesuai peraturan yang ditetapkan perusahaan.  

Pemerintah juga telah mengatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi nomor 08 tahun 2010 tentang APD pasal 2 ayat 1 menyebutkan 

bahwa : 
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“Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh 

di tempat kerja” 

 

Selain tenaga kerja, orang lain yang memasuki tempat kerja juga 

diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko yang 

terdapat di tempat kerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 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 dngan potensi 

bahaya dan resiko” 

 

Penggunaan APD sebagai pengendalian kecelakaan kerja bukan untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja, melainkan untuk mengurangi tingkat 

keparahan dan cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. penelitian yang 

dilakukan widayani (2010) menyatakan bahwa 59,375 % pekerja jarang memakai 

APD dengan pemakaian yang kurang benar, hal ini dikarenakan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dalam menggunakan APD. Padahal 

menurut OSHA (2013), salah satu kewajiban tenaga kerja terkait APD adalah 

patuh menggunakan APD secara tepat. Hal ini berarti perlu diidentifikasi 

penyebab tenaga kerja tidak mematuhi kewajibannya untuk menggunakan APD 

dengan tepat. Berikut Tabel 1.1 merupakan beberapa penelitian yang 

mengemukakan faktor penyebab tenaga kerja di perusahaan tidak patuh 

menggunakan APD. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terkait Faktor Penyebab Kepatuhan Tenaga Kerja dalam 

Pemakaian APD 

 

Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

Dita 

Catherina 

2012 1. Masa kerja memiliki hubungan  kuat dengan 

kepatuhan penggunaan APD pada PT. Lotus Indah 

Textile Industries di Surabaya 

2. Tingkat pendidikan, ketersediaan APD dan 

dorongan kerja memiliki hubungan sedang dengan 

kepatuhan penggunaan APD pada PT. Lotus Indah 

Textile Industries di Surabaya 

3. Usia, pengetahuan, sikap kerja dan dorongan HSE 

(Health, Safety and Environment) memiliki 

hubungan rendah dengan tingkat kepatuhan 

penggunaan APD pada PT. Lotus Indah Textile 

Industries di Surabaya 

Kartika 

Dyah 

2014 1. Hanya faktor pendidikan dan kebijakan tentang 

APD yang memiliki hubungan signifikan dengan 

kepatuhan menggunakan APD dari seluruh faktor 

yang diteliti yaitu faktor umur, masa kerja, 

pengetahuan, motivasi, kepribadian, pelatihan 

tentang APD, komunikasi, dan pelatihan 

menggunakan APD di unit produksi alumunium 

sulfat PT. Liku Telaga. 

 

Beberapa penelitian pada Tabel 1.1 membuktikan bahwa terdapat banyak 

faktor yang menyebabkan tenaga kerja tidak patuh menggunakan APD. Padahal 

perusahaan telah menyediakan APD secara lengkap dan menerapkan peraturan 

yang mewajibkan penggunaan APD bagi tenaga kerja. Hal ini berarti masih perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut terkait berbagai faktor yang dapat menyebabkan 

kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD.  

Geller (2001) menglasifikasikan budaya keselamatan menjadi dua 

pendekatan yakni pendekatan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang timbul dari diri tenaga kerja dan terdiri dari pengetahuan, 
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sikap, kepercayaan, pemikiran, kepribadian, persepsi, nilai dan tujuan. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku dan berasal dari luar 

tenaga kerja yaitu pelatihan, pengawasan, pengenalan, komunikasi dan 

kepedulian yang aktif. Faktor internal dan faktor eksternal ini akan 

mempengaruhi perilaku tenaga kerja dalam menggunakan APD. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 PT Petrosida Gresik pada awalnya merupakan perusahaan bahan aktif 

pestisida. Namun seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen, PT. Petrosida 

Gresik menjadi formulator produk pestisida, produsen pupuk, bahan kimia, house 

hold dan produk-produk bio untuk pertanian. PT. Petrosida Gresik memiliki 

berbagai produk dengan kapasitas produksinya bahan aktif pestisida dan 

herbisida, cair dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 6.000 KL per 

tahun, herbisida padat sebesar 100 Ton per tahun, insektisida cair sebesar 2.000 

KL per tahun, insektisida padat sebesar 100 Ton per tahun, fungisida padat 

sebesar 200 Ton per tahun, pupuk padat sebesar 15.000 ton per tahun, pupuk cair 

sebesar 500 Kl per tahun, bahan kimia sebesar 2.500 KL per tahun dan household 

sebesar 1.500 KL per tahun.  

 Dalam pembuatan produk, sangat membutuhkan peran tenaga kerja 

dalam proses produksi. Proses produksi mulai dari kegiatan feeding, dialirkan ke 

receiving tank, bottling, dan packing  behubungan dengan bahan kimia seperti 

Carbofuran, Diazinon, dan lain-lain. Selain itu, proses produksi juga 

menggunakan peralatan seperti compressor, vessel, hummer mill, dan lain-lain. 
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Bahan kimia maupun peralatan tersebut memiliki potensi bahaya yang dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Berdasarkan observasi di lapangan selama bulan Februari hingga Maret 

2015 , telah terjadi 4 kecelakaan di dalam pabrik. Diantaranya terdapat 3 pekerja 

yang mengalami keracunan pada unit Sidafur dan 1 pekerja terkena percikan 

cairan herbisida.    

PT. Petrosida Gresik menerapkan program Safety Sampling yang 

bertujuan untuk mendeteksi potensi bahaya yang menjadi penyebab kecelakaan 

kerja. Selain itu, Safety Sampling juga diterapkan untuk memastikan standar, 

program, maupun peraturan dijalankan dengan baik. 

Adapun program lain yang dilakukan oleh PT. Petrosida Gresik untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja diantaranya safety induction bagi 

karyawan baru di PT. Petosida Gresik, pemasangan rambu-rambu K3 sebagai 

upaya promosi K3, serta Upaya terakhir untuk mengendalikan resiko terjadinya 

kecelakaan kerja adalah dengan penggunaan APD pada tenaga kerja ketika 

bekerja dan telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Berbagai cara 

diupayakan oleh perusahaan namun masih saja tenaga kerja ditemukan tidak 

menggunakan APD secara lengkap seperti gloves dan masker pada tempat di unit 

produksi Herbisida. Tenaga kerja tersebut beralasan lupa menggunakan APD dan 

merasa sudah cukup aman meskipun tidak menggunakan APD. Padahal 

perusahaan telah memiliki peraturan yang mewajibkan tenaga kerja terkait 

penggunaan APD seperti pada perjanjian kontrak bersama dan matriks APD.  
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Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk membahas dan meneliti 

tentang beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan menggunakan APD 

pada tenaga kerja unit produksi di PT. Petrosida Gresik. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalahnya yaitu faktor internal dan eksternal apa saja yang berhubungan dengan 

kepatuhan tenaga kerja dalam menggunakan APD di unit produksi PT. Petrosida 

Gresik ? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum Penelitian 

Menganalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

penggunaan APD pada tenaga kerja unit produksi PT. Petrosida Gresik. 

1.4.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Mengidentifikasi karakteristik tenaga kerja yaitu umur, masa kerja 

dan pendidikan pada tenaga kerja unit produksi PT. Petrosida 

Gresik. 

2. Mengidentifikasi faktor internal yaitu pengetahuan, sikap terhadap 

kebijakan tentang APD pada tenaga kerja unit produksi PT. 

Petrosida Gresik. 
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3. Mengidentifikasi faktor eksternal yaitu pengawasan HSE, 

pelatihan, dan komunikasi pada tenaga kerja unit produksi PT. 

Petrosida Gresik. 

4. Mengobservasi kepatuhan tenaga kerja dalam menggunakan APD 

pada tenaga kerja unit produksi PT. Petrosida Gresik. 

5. Menganalisis hubungan umur, masa kerja, pendidikan, 

pengetahuan, sikap, pelatihan, komunikasi, dan pengawasan HSE 

dengan kepatuhan menggunakan APD pada tenaga kerja unit 

produksi PT. Petrosida Gresik. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

a. Menerima kontribusi positif dari peneliti dengan 

mengidentifikasi penyebab kepatuhan tenaga kerja dalam 

menggunakan APD 

b. Mendapat masukan positif terkait solusi mengatasi 

ketidakpatuhan tenaga kerja dalam menggunakan APD 

2. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sumber wawasan dan dasar penelitian lebih lanjut 

3. Bagi peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang 

menyebabkan tenaga kerja tidak patuh dalam 

menggunakan APD 
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b. Memberikan kontribusi positif bagi PT. Petrosida Gresik 

dalam membantu mengembangkan manajemen K3 

perusahaan 

4. Bagi responden 

a. Mendapatkan informasi tentang APD saat berlangsung 

proses pengambilan data primer 

b. Mendapat kesempatan untuk menyampaikan saran namun 

kerahasiaan identitas tetap terjamin 
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