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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, 

kehutanan, kelautan dan perkebunan. Kondisi alam ini memberikan 

kesempatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengolah hasil 

pertanian, kehutanan, kelautan maupun perkebunan. Mengolah hasil pertanian, 

perkebunan dan kehutanan merupakan kegiatan yang mendasar bagi 

kelangsungan hidup manusia, karena manusia memerlukan makanan untuk 

bertahan hidup. Pengembangan industri agribisnis perlu dilakukan sebagai 

upaya untuk mengembangkan sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan 

manusia (Nainggolan dan Aritonang, 2012). 

Pengembangan industri agribisnis tidak terlepas dari sumber daya 

manusia untuk mengolah hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan kehutanan 

tersebut. Data BPS pada tahun 2011 menunjukkan lapangan pekerjaan utama 

berada pada sektor pertanian sebesar 39,33 juta orang , menempati posisi 

kedua adalah sektor industri sebesar  14,54 juta orang (BPS, 2011). Sektor 

pertanian menjadi lapangan kerja utama bagi sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Banyaknya sumberdaya manusia pada sektor pertanian dikarenakan 

sektor ini merupakan kegiatan mendasar bagi kelangsungan hidup. 

Pengembangan industri agribisnis diperlukan karena kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas dan dituntut untuk cepat. Industri agribisnis yang dituntut 

untuk cepat akan menimbulkan risiko yang beranekaragam. Hal ini 
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disebabkan adanya alih teknologi dimana penggunaan mesin dan peralatan 

kerja yang semakin kompleks untuk mendukung proses produksi sehingga 

menimbulkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Data ILO pada tahun 

2008 menyatakan bahwa tiap tahun diperkirakan 1.200.000 jiwa pekerja 

meninggal karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan 

Jamsostek mencatat terjadi kasus kecelakaan kerja selama 4 tahun terakhir 

yaitu antara 2007 sampai 2010. Pada tahun 2010, jumlah kecelakaan kerja 

mencapai 98.711 kejadian. 

Kecelakaan terjadi karena adanya kondisi berbahaya yang berpotensi 

menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian harta benda, luka, 

kecacatan, dan kematian. Terjadinya kecelakaan disebabkan oleh dua 

golongan. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan (unsafe 

condition), dan golongan kedua adalah faktor manusia (unsafe action). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia menempati posisi 

penting terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu antara 80-85% (Suma’mur, 

2009) 

Perilaku pada diri manusia tidak mudah untuk dirubah karena merubah 

perilaku membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal seperti yang telah 

diketahui bersama bahwa Indonesia menargetkan berbudaya K3 pada tahun 

2015. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan pada tahun 

2015 industri di Indonesia sudah menerapkan budaya K3 di lingkungan kerja 

sebagai upaya dalam menghadapi persaingan global dan penerapan Asean 

Economic Comunity (AEC) 2015 dan untuk mencapai visi K3 nasional yaitu 
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Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015. Untuk itu, perusahaan diharapkan 

mempersiapkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja karena penerapan 

budaya K3 merupakan syarat yang berpengaruh terhadap nilai investasi, 

kualitas dan kuantitas produk,  kelangsungan usaha perusahaan dan sebagai 

daya saing sebuah negara ( Menakertrans, 2014). 

Penerapan budaya K3 di perusahaan bisa dilihat dari safe behavior pada 

perusahaan tersebut (Cooper,2004). Budaya K3 adalah sub-aspek budaya 

organisasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja dalam 

kaitannya dengan kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan ketika 

bekerja (Cooper,2000). Berdasarkan beberapa penelitian, menjelaskan bahwa 

kecelakaan kerja banyak terjadi akibat perilaku yang tidak aman atau unsafe 

behavior dimana angkanya mencapai 80-95% (Copper, 1999). Hal tersebut 

diperkuat oleh penelitian Mulyana (2010) dan Neal etal. (2010) yang 

menyatakan bahwa safety behavior berpengaruh positif terhadap kecelakaan 

kerja atau ada hubungan. Menurut Heinrich (1980) dalam Halimah (2010) 

perilaku aman adalah tindakan atau perbuatan yang memperkecil 

kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap karyawan. Tujuan dari safe 

behavior adalah mengurangi terjadinya kejadian kecelakaan kerja yang 

diakibatkan oleh unsafe behavior (Cooper, 2009). 

Safe behavior di perusahaan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) perlu 

diidentifikasi meskipun angka kecelakaan kerjanya tergolong rendah yaitu 

kurang dari 10% dibandingkan dengan industri konstruksi yang mencapai 

30% berdasarkan klaim Jamsostek pada tahun 2010. Angka kecelakaan kerja 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN FAKTOR ACTIVATORS DAN CONSEQUENCES 
TERHADAP SAFE BEHAVIOR (KEPATUHAN PEMAKAIAN APD) PADA 
UNIT REFINERY PT.SMART Tbk. SURABAYA

RISNIA APRILIANTI



4 
 

yang rendah, tidak menunjukkan penerapan safe behavior di perusahaan 

tersebut sudah baik. Safe behavior di sebuah perusahaan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Hasil penelitian Oktaviani (2013) faktor yang berhubungan 

dengan perilaku penggunaan Alat Pelindung Telinga pada tenaga kerja adalah 

adanya peraturan. Sedangkan hasil penelitian Hapsari (2013) menunjukkan 

bahwa pengetahuan dan adanya kebijakan berpengaruh signifikan terhadap 

unsafe action pada tenaga kerja. Sehingga, semakin buruk persepsi responden 

tentang kebijakan K3, maka semakin banyak yang berperilaku tidak aman. 

Perilaku pada diri manusia dapat dipelajari secara objektif dan diubah 

dengan mengidentifikasi dan memanipulasi kondisi lingkungan yang secara 

langsung mendahului dan mengikuti perilaku. Salah satu metode yang 

digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia adalah metode ABC 

(Activators-Behavior-Consequences) (Geller, 2001). Activators akan 

mengarahkan seseorang untuk berperilaku dan consequences akan 

menentukan perilaku tersebut akan terulang atau tidak. Sehingga, seseorang 

akan termotivasi oleh konsekuensi yang mereka harapkan setelah melakukan 

suatu perilaku (Geller, 2001). 

Perilaku  kepatuhan dalam penggunaan APD di tempat kerja menjadi 

hal yang perlu dipelajari dan diidentifikasi secara objektif sebagai upaya 

dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penerapan safe behavior 

(Ramli, 2009). Pengendalian dengan pemakaian APD merupakan tingkatan 

pengendalian bahaya terakhir setelah eliminasi, substitusi dan rekaya teknik. 

Namun, APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja 
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untuk mengurangi dampak kecelakaan kerja pada tenaga kerja. Penyediaan 

fasilitas APD di perusahaan tidak menjamin tenaga kerja akan menggunakan 

APD, karena pada kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang tidak 

menggunakan APD ketika bekerja. Hal ini dikarenakan perasaan tidak nyaman 

(risih, panas, berat, terganggu) merupakan salah satu alasan mengapa seorang 

pekerja tidak menggunakan APD.  

Perilaku pekerja tersebut tidak sesuai dengan OSHA (2013) yang 

menyebutkan bahwa  salah satu kewajiban tenaga kerja adalah menggunakan 

alat pelindung diri (APD). Oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor penyebab 

tenaga kerja dalam menggunakan APD. Dalam proses pembentukan perilaku 

manusia menurut teori ABC (Activators-Behavior-Consequences) terdapat 

faktor-faktor yang berpengaruh, diantaranya activators dan consequences. 

Dalam perilaku kepatuhan pengggunaan APD, faktor activators tersebut 

meliputi peraturan pemakaian APD, pengetahuan mengenai APD, 

ketersediaan sarana APD sedangkan faktor consequences 

meliputipenghargaan, negative reinforcement dan pemberian hukuman. 

Sehingga, perlu diketahui hubungan faktor activators dan consequences 

tersebut terhadap kepatuhan penggunaan APD. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. SMART, Tbk merupakan salah satu perusahaan agribisnis dan 

makanan yang bergerak dalam bidang pengolahan Crude Palm Oil (CPO) 

sebagai bahan baku utama. Produk yang dihasilkan dari pengolahan Crude 

Palm Oil (CPO) ini adalah minyak goreng. Proses produksi di PT. SMART, 
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Tbk dikategorikan atas dua proses. Proses pertama yaitu proses refinery, 

merupakan proses pemurnian yang memisahkan asam lemak jenuh (Fatty 

Acid) dan proses menghilangkan bau yang disebut dengan Deodorized. Proses 

kedua adalah proses fraksinasi, yaitu proses pemisahan fraksi padat (stearin) 

dan fraksi cair (olein) dengan cara filtrasi dan kristalisasi. 

Setiap tahap dalam proses refinery dibantu oleh mesin yang dapat 

menimbulkan getaran atau kebisingan dan suhu yang panas. Risiko di unit 

refinery antara lain terpeleset karena lantai yang licin akibat tumpahan 

minyak, terpapar suhu yang panas, dan terkena bahan kimia atau iritasi kulit 

akibat pemakaian bahan kimia H3PO4 (yang berfungsi mengikat getah CPO) 

dan kebisingan. Hasil pemantauan melalui BBS card pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa sebanyak 5 pekerja unit refinery tidak menggunakan 

earplug, masker dan gloves ketika bekerja. 

Kegiatan yang dilakukan oleh unit refinery PT. SMART, Tbk memiliki 

risiko kecelakaan kerja seperti kegiatan industri lainnya walaupun dalam 

proses produksinya menggunakan peralatan canggih. Sehingga, para pekerja 

seharusnya patuh dalam hal penggunaan APD. Angka kecelakaan kerja pada 

industri agribisnis tergolong kecil dibawah perusahaan konstruksi yang 

mencapai 30% berdasarkan klaim pada Jamsostek tahun 2010. Namun, safe 

behavior perlu diidentifikasi karena sebagai upaya untuk mencegah dan 

mengurangi kecelakaan kerja serta melihat kesiapan perusahaan dalam 

menyambut Indonesia Berbudaya K3 2015. 
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Safe behavior dapat diidentifikasi melalui kepatuhan pekerja mengenai 

penggunaan APD yang dipengaruhi oleh faktor activators dan consequences. 

Faktor activators tersebut meliputi peraturan pemakaian APD, pengetahuan 

mengenai APD, ketersediaan sarana APD, pengawasan dan pelatihan 

sedangkan faktor consequences meliputi penghargaan, negative reinforcement 

dan pemberian hukuman. Sehingga, perlu diketahui hubungan faktor 

activators dan consequences tersebut terhadap kepatuhan penggunaan APD. 

Identifikasi hubungan faktor activators dan consequences terhadap kepatuhan 

penggunaan APD pada unit refinery pengolahan Crude Palm Oil  

PT.SMART,Tbk menjadi hal yang perlu diketahui  sehingga perlu diadakan 

penelitian di unit refinery PT. SMART,Tbk untuk mengetahui hubungan 

faktor activators dan consequences terhadap kepatuhan penggunaan APD. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini 

dibatasi pada identifikasi hubungan faktor activators yaitu peraturan 

pemakaian APD, pengetahuan mengenai APD, ketersediaan sarana APD dan 

faktor consequences yaitu positive reinforcement, negative reinforcement dan 

pemberian hukuman terhadap perilaku kepatuhan penggunaan APD di unit 

refinery pengolahan Crude Palm Oil PT. SMART,Tbk. 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan faktor activators dan consequences  terhadap 

kepatuhan penggunaan APD pada responden unit refinery pengolahan Crude 

Palm Oil PT.SMART, Tbk? 
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1.5 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan faktor activators dan consequences  terhadap 

kepatuhan penggunaan APD pada responden unit refinery pengolahan Crude 

Palm Oil PT.SMART, Tbk 

1.6 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi safe behavior (kepatuhan pemakaian APD) pada 

responden di unit refinery pengolahan Crude Palm Oil PT.SMART, Tbk 

2. Mengidentifikasi faktor activators dalam perilaku kepatuhan APD 

(peraturan pemakaian APD, pengetahuan mengenai APD,dan ketersediaan 

APD) 

3. Mengidentifikasi faktor consequences dalam perilaku kepatuhan APD 

(positive reinfocement, negative reinforcement dan pemberian hukuman) 

4. Menganalisis hubungan faktor activators (peraturan pemakaian APD, 

pengetahuan mengenai APD,dan ketersediaan APD) terhadap kepatuhan 

penggunaan APD pada pekerja di unit produksi pengolahan Crude Palm 

Oil  PT. SMART, Tbk 

5. Menganalisis hubungan faktor consequences (penghargaan, negative 

reinforcement dan pemberian hukuman) terhadap kepatuhan penggunaan 

APD pada pekerjadi unit produksi pengolahan Crude Palm Oil PT. 

SMART, Tbk. 
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1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat bagi Perusahaan 

 

1. Sebagai masukan untuk perusahaan agar melakukan upaya pencegahan 

dan pengendalian kecelakaan kerja melalui perilaku patuh terhadap 

penggunaan APD 

2. Memberi informasi kepada perusahaan mengenai keefektifan faktor 

yang mendorong kepatuhan penggunaan APD. 

1.7.2 Manfaat bagi Peniliti 

 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan teori di lapangan. 
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