
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Tempat kerja merupakan suatu tempat yang memiliki unsur-unsur yaitu suatu 

ruangan baik bergerak maupun tidak bergerak, terbuka atau tertutup, terdapat 

pekerja yang bekerja didalamnya serta terdapat sumber bahaya (Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1970).  

      Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan Rumah Sakit juga 

merupakan salah satu tempat kerja yang didalamnya mempekerjakan tenaga kerja 

baik teknis maupun non teknis baik tetap maupun tidak tetap. Rumah Sakit  juga 

merupakan suatu tempat kerja yang mengandung potensi bahaya untuk terjadinya 

gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, sehingga dalam Undang-Undang ini, 

Rumah Sakit diwajibkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan keselamatan 

baik untuk pasien maupun untuk tenaga kerja yang berada di dalamnya. 

      Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 

165 menyebutkan: 

“Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya 
kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan 
pemulihan bagi tenaga kerja.”  

 
      Dari pengertian tersebut maka pengelola Rumah Sakit wajib untuk 

menyehatkan pekerjanya selain melakukan perlindungan mengenai keselamatan 

kerja. Rumah Sakit berkewajiban untuk melindungi pekerjanya, pasien, maupun 

masyarakat sekitar dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh Rumah Sakit. Oleh 
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karena itu Rumah Sakit berkewajiban untuk melaksanakan upaya Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) yang terintegrasi seluruhnya untuk 

mencegah timbulnya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja 

(KAK). 

      K3RS merupakan salah satu bagian dari manajemen Rumah Sakit guna 

meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, khususnya dalam hal melindungi 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pasien atau pengantar serta masyarakat 

sekitar Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 40 (1) secara 

tegas menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib 

melakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. K3RS merupakan 

salah satu standar penilaian di dalam akreditasi RS ini selain standar pelayanan 

lain. Selain itu dalam pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

menyatakan bahwa persyaratan bangunan, prasarana, alat, sumberdaya, 

kefarmasian harus memenuhi persyaratan K3 jika tidak maka izin dari Rumah 

Sakit tersebut akan tidak diberikan, dicabut, atau tidak bisa diperpanjang 

(Kepmenkes No. 1087 Tahun 2010). 

      Pada era global yang sangat kompetitif ini, tuntutan untuk melaksanaan K3RS 

semakin tinggi karena baik pasien, pekerja, maupun masyarakat sekitar ingin 

mendapatkan perlindungan dari PAK dan KAK. Sehingga pelaksanaan K3RS 

berkaitan dengan citra dan kelangsungan hidup Rumah Sakit. 

      Bahaya potensial yang terdapat di Rumah Sakit untuk menimbulkan PAK dan 

KAK lebih tinggi dibandingkan dengan tempat kerja lain. Hal ini dikarenakan 

perbedaan terbukanya akses masuk bagi selain pekerja untuk masuk ke dalam area 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
HUBUNGAN FAKTOR ANTECENDENTS DAN CONSEQUENCES DENGAN SAFETY BEHAVIOUR 
(Studi pada Perawat di Unit Rawat Inap RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar)

EKA PUSPITA SINDI AMALIASARI



produksinya, selain itu kegiatan yang berlangsung didalam Rumah Sakit terjadi 

secara terus-menerus selama 24 jam. Dengan demikian, menjadikan risiko 

gangguan kesehatan akan lebih besar sebagai akibat lama pajanan terhadap 

bahaya potensial yang lebih lama.  

      Risiko bahaya yang terdapat di rumah sakit antara lain berasal dari sarana 

kegiatan di poliklinik, ruang medical record, housekeeping, farmasi, sterilisasi 

alat, instalasi peralatan listrik, instalasi kebakaran, air limbah, sampah medis, dan 

sebagainya (Kepmenkes No. 432 Tahun 2007).  

      SC-Amerika mencatat bahwa frekuensi angka KAK di Rumah Sakit lebih 

tinggi 41% dibandingkan dengan pekerja lain dengan KAK terbesar adalah cedera 

jarum suntik (NSI-Needle Stick Injuries). WHO mencatat  bahwa dari 35 juta 

pekerja kesehatan, 3 juta terpajan patogen darah (2 juta terpajan virus HBV, 0,9 

juta terpajan HBC dan 170.000 HBB dan 1000 kasus HIV) dimana kejadian 

tersebut lebih dari 90% terjadi di negara berkembang (Kepmenkes No. 1087 

Tahun 2010). 

      Di Indonesia, penelitian dari dr. Joseph tahun 2005-2007 mencatat bahwa 

angka KAK NSI mencapai 38-73% dari total petugas kesehatan (Kepmenkes No. 

1087 Tahun 2010).  Hasil penelitian Ta’dung, dan Sukriyadi (2013) di Rumah 

Sakit Wahidin Sudirohusodo menunjukkan bahwa terdapat 74,67% perawat 

pernah mengalami cedera benda tajam yaitu berupa cedera jarum suntik. 

      Pada dasarnya terjadinya kecelakaan kerja menurut Suma’mur (2009), tidak 

terjadi begitu saja melainkan ada penyebabnya. Penyebab kecelakaan kerja harus 
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diteliti dan dicari tahu agar dapat dilakukan pencegahan guna kecelakaan kerja 

yang serupa tidak terulang kembali. 

      Kecelakaan kerja yang dapat terjadi, terdapat dua golongan yang menjadi 

penyebab dari kecelakaan kerja. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan 

lingkungan. Sedangkan golongan kedua adalah perilaku pekerja sendiri yang 

menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk mengetahui penyebab ini perlu dilakukan 

suatu analisis dari kecelakaan kerja yang terjadi (Suma’mur, 2009).  

      Mc Sween (2003) hasil riset National Safety Council (NSC) tentang penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja sebesar 88% disebabkan karena adanya unsafe 

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

penyebabnya. 

      Suizer (1999) upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja dan safety 

performance hanya bisa dilakukan dengan pengurangan unsafe behaviour. Usaha 

yang dapat dilakukan diantaranya adalah peningkatan peraturan keselamatan, 

safety training, peningkatan alat produksi, dan penegakan disiplin di tempat kerja. 

      Pendekatan perilaku yang didasari oleh keselamatan ini penting diterapkan 

guna meningkatkan keselamatan kerja (Geller, 2005). Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia adalah dengan 

menggunakan model ABC (Antecendent-Behaviour-Consequence). Antecendent 

akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku sedangkan consequence akan 

menentukan perilaku tersebut akan terulang kembali atau tidak. Seseorang akan 

termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu dengan melihat suatu consequence. 
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      Dengan meningkatkanya keselamatan kerja maka produktivitas tenaga kerja 

pada akhirnya juga akan meningkat dan dampak akhirnya akan meningkatkan 

kemajuan dan kesejahteraan. Manusia merupakan  faktor utama dalam mencapai 

keberhasilan suatu perusahaan.  

      Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan adanya suatu penelitian yang 

berkaitan dengan faktor antecendents dan faktor consequences yang dapat 

menimbulkan safety behaviour pada perawat di unit rawat inap RSUD Ngudi 

Waluyo Kabupaten Blitar. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

      RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar merupakan Rumah Sakit Umum 

Daerah milik Pemerintah Kabupaten Blitar Jawa Timur. Rumah Sakit ini 

merupakan Rumah Sakit umum rujukan kedua bagi masyarakat di Kabupaten 

Blitar dan sekitarnya. Rumah Sakit ini ditetapkan sebagai Badan Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat berdasarkan PERDA Kabupaten Blitar Nomor 3 tanggal 

21 Maret 2002. Serta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah tanggal 

14 Juli 2008 dengan Keputusan Bupati Nomor 188/255409.012/KPTS/2008. 

      RSUD Ngudi Waluyo ini merupakan Rumah Sakit kelas B Non Pendidikan 

berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/SK/X/2004. 

RSUD ini telah terakreditasi 16 bidang pelayanan oleh Kementrian Kesehatan RI 

Nomor YM.01.10/III/843/11, serta telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 

pada tahun 2010. 
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      RSUD Ngudi Waluyo telah menetapkan suatu kebijakan mutu untuk 

membentuk dan menerapkan K3RS di lingkungan rumah sakit. Beberapa program 

K3RS yang telah dilaksanakan adalah pembentukan tim K3RS, melakukan 

analisis risiko bahaya di rumah sakit, membuat dan menerapkan SOP. Pihak 

rumah sakit juga berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan 

melengkapi fasilitas K3 yang ada. 

      Dalam proses pelayanannya, Rumah Sakit ini mempekerjakan banyak tenaga 

kerja baik di bidang medis maupun tenaga kerja non medis  serta menggunakan 

alat dan bahan serta teknologi yang memungkinkan timbulnya bahaya PAK dan 

KAK bagi pekerjanya. Upaya penerapan K3RS perlu dilaksanakan agar Rumah 

Sakit dapat secara efektif dapat melindungi pekerja, pasien, maupun masyarakat 

sekitar dari bahaya PAK dan KAK serta mencegah penurunan produktivitas demi 

mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit. 

      Tenaga kerja terutama perawat merupakan tenaga kerja yang memiliki risiko 

tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja untuk mencapai 

pelayanan yang maksimal, karena perawat merupakan tenaga kerja yang 

keberadaannya di Rumah Sakit harus ada dalam 24 jam operasi. Hal ini 

menimbulkan potensi besar bagi pekerja sendiri untuk terkena PAK dan KAK.  

      Unit rawat inap merupakan suatu unit di dalam yang mempunyai risiko tinggi 

untuk terjadinya PAK dan KAK bagi pekerjanya. Hal ini dikarenakan perawat 

yang bertugas di unit rawat inap merupakan unit  yang padat modal, padat 

teknologi, dan padat karya yang dituntut untuk terus beroperasi dalam 24 jam. 

Unit rawat inap juga bertugas untuk menangani segala macam jenis penyakit pada 
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pasien serta merawat pasien selama berada di rumah sakit, sehingga risiko untuk 

terkena dan tertular penyakit dari cairan tubuh dari pasien cukup tinggi. 

      Hasil survei data awal dengan menggunakan kuesioner mengenai angka 

kecelakaan kerja pada 10 orang perawat yang bertugas di unit rawat inap bedah 

menunjukkan bahwa 100 persen perawat-perawat tersebut pernah mengalami 

kecelakaan kerja berupa tertusuk jarum bekas pasien, dan terkena cairan tubuh 

dari pasien. Kecelakaan kerja lain terkait paparan cairan kimia, penyakit infeksi, 

dan sakit pinggang dialami oleh sebanyak 33,33 persen perawat. 

      RSUD Ngudi Waluyo sebelumnya belum pernah melakukan penelitan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan 

perilaku aman (safety behaviour) perawat menggunakan teori perilaku ABC 

(Antecendents, Behaviour, Consequences) di unit rawat inap RSUD Ngudi 

Waluyo Kabupaten Blitar. 

      Faktor antecendents yang akan diteliti terdiri dari faktor internal (tingkat 

pengetahuan, tingkat motivasi, dan tingkat persepsi) dan faktor eksternal 

(peraturan K3RS dan SOP keperawatan, ketersediaan fasilitas K3RS yaitu berupa 

ketersediaan APD dan safety promotion,  frekuensi pelatihan K3RS, dan tingkat 

pengawasan). Faktor consequences yang akan diteliti berupa penguatan positif 

(reward), dan penguatan negatif (punishment). Hasil dari analisis faktor penelitian 

ini adalah diketahuinya faktor yang memiliki hubungan paling dominan yang 

dapat menyebabkan seseorang berperilaku aman sehingga dapat digunakan untuk 

acuan dalam merubah perilaku tenaga kerja yang tidak aman menjadi aman. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

      Penelitian terkait dengan safety behaviour dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya hanya akan dilakukan kepada perawat yang bertugas di shift 1 

atau shift pagi di unit rawat inap kelas 1, 2, dan 3. Shift 1 merupakan pusat 

kegiatan pelayanan dibandingkan dengan shift-shift lain. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan 

masalah yang dapat ditarik yaitu “Bagaimana hubungan faktor antecendents dan 

consequences dengan safety behaviour pada perawat di unit rawat inap RSUD 

Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar?” 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan faktor antecendents dan consequences dengan safety 

behaviour pada perawat di unit rawat inap RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten 

Blitar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi safety behaviour perawat di unit rawat inap RSUD 

Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar 
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b. Mengidentifikasi faktor antecendents yang berhubungan dengan safety 

behaviour perawat di unit rawat inap RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten 

Blitar 

c. Mengidentifikasi faktor consequence yang berhubungan dengan safety 

behaviour perawat di unit rawat inap RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten 

Blitar 

d. Menganalisis hubungan faktor antecendents dengan safety behaviour 

perawat di unit rawat inap RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar 

e. Menganalisis hubungan faktor consequence dengan safety behaviour 

perawat di unit rawat inap RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Instansi 

Sebagai acuan atau dasar pertimbangan dalam membuat program kesehatan 

dan keselamatan kerja, dan dalam menentukan kebijakan dalam membentuk 

safety behaviour tenaga kerja sebagai upaya awal penerapan program 

Behaviour Based Safety (BBS). 

2. Bagi Responden Penelitian 

Mendapatkan penyegaran informasi mengenai safety behaviour yang 

dilakukan, dan untuk mengingatkan responden mengenai perilaku yang tidak 

aman yang dilakukan ketika bekerja dengan menggunakan leaflet.  
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3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) khususnya di bidang perilaku yang mendasari keselamatan. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai masukan serta referensi dan pertimbangan untuk mengadakan 

penelitian terkait dengan safety behaviour. 
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