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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bidang industri manufakturing adalah salah satu industri yang mengalami 

perkembangan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada tahun 2014 

pertumbuhan indutri manufakturing di Indonesia mencapai 5,7%, sedangkan pada 

tahun 2015 diprediksi pertumbuhan industri manufakturing sebesar 6,8% dan 

diharapkan pada tahun 2020 pertumbuhannya dapat mencapai 8,5%. Sektor industri 

manufaktur yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu pada industri 

pengolahan makanan, farmasi, cat, dan elektronik (Direktural Jendral Kerjasama 

Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana). Perusahaan cat 

adalah salah satu industri manufakturing yang mengalami perkembangan, dengan 

perkembangan yang ada maka akan ada masalah yang timbul. Beberapa masalah 

yang kemungkinan besar timbul adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja. 

Cat merupakan salah satu produk olahan yang memiliki fungsi untuk melindungi 

dan memperkuat dinding rumah agar penghuni merasa lebih aman dan juga 

berfungsi untuk memperindah rumah.  

Proses pengolahan dan pembuatan cat secara umum menggunakan campuran 

bahan kimia dan juga memakai alat dan mesin. Hal itu membuat proses pengolahan 

cat memiliki bahaya yang tinggi, seperti contohnya pada faktor fisik yaitu suhu 

yang cukup tinggi akibat penggunaan mesin produksi, selain itu kebisingan dan 
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getaran juga menjadi berbahaya apabila melebihi nilai ambang batas yang 

ditentukan. Bahan baku cat juga dapat mengganggu kesehatan karena sebagian 

besar bahan yang digunakan adalah bahan kimia seperti kalsium karbonat (CaCO3), 

titanium dioksida (TiO2), PVAC (Poly Vinyl Acrylic), pigmen, resin, solvent, zat 

additif, apabila bahan-bahan tersebut masuk kedalam tubuh akan menyebabkan 

terjadinya gangguan pernafasan, kerusakan organ tubuh, dan bila terkena kulit dan 

mata menyebabkan iritasi. 

Menurut UU No. 1 Tahun 1970, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang 

tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah 

diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian manusia atau harta 

benda. Dari data yang diperoleh selama tahun 2010, di Indonesia terdapat 98.000 

kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban meninggal mencapai 1.200 orang. 

Angka tersebut sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan negara-negara 

di Eropa seperti Jerman dan Denmark, karena di Negara eropa jumlah kecelakaan 

kerja dalam satu tahun bisa lebih dari 100.000 kasus, namun korban meninggal 

tidak lebih dari 500 orang (Wicaksono, 2011). 

Data lain pada Jamsostek tahun 2010, jumlah kecelakaan kerja mencapai 

98.711 kejadian. Kejadian ini diprediksi hanya sekitar 50% dari jumlah sebenarnya, 

karena data yang diambil hanya berdasarkan pada jumlah klaim kepada Jamsostek. 

Data di atas menunjukkan kecelakaan kerja yang terjadi pada industri pengolahan 

dan pembuatan cat cukup tinggi dengan menyumbang 12% dari jumlah 98.711 

kecelakaan kerja. Data di Jawa Timur kecelakaan kerja yang terjadi mengakibatkan 
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17 orang cacat, tetapi tidak ada kecelakaan yang menyebabkan kematian 

(Jamsostek, 2014). 

Apabila tidak ada upaya untuk meminimalisir kejadian kecelakaan kerja, akan 

mengakibatkan angka kecelakaan semakin tinggi dan membuat ancaman bagi 

keselamatan pada pekerja. Pada tahun 2015, pemerintah di Indonesia telah 

mencanangkan sebagai “Tahun Budaya K3” yang mengharuskan semua sektor 

industri sudah siap dalam menerapkan sistem dan program K3 yang sesuai dengan 

aturan yang ada. Tahun 2015 juga akan terlaksana Asean Economic Comunity 

(AEC) atau pasar bebas Asean yang mengharuskan setiap industri untuk lebih 

mempunyai daya saing dan kompetensi dalam penerapan sistem maupun program 

K3. Hal paling mendasar yang dapat dilakukan oleh industri yang ada dengan 

membina setiap pekerja untuk dapat membudayakan keselamatan dan kesehatan 

kerja. Maka dari itu, perusahaan diharapkan mempersiapkan budaya keselamatan 

dan kesehatan kerja karena penerapan budaya K3 merupakan syarat yang 

berpengaruh terhadap nilai investasi, kualitas dan kuantitas produk, dan 

kelangsungan usaha dari perusahaan (Menakertrans, 2014). 

Indutri manufakturing yang bergerak dibidang pembuatan cat membutuhkan 

penerapan budaya K3 yang tepat karena penerapan budaya K3 merupakan konsep 

penting yang berdampak positif bagi pekerja, berarti akan menjadi keuntungan dan 

reputasi tersendiri bagi organisasi atau industri. Penerapan budaya K3 yang baik 

akan dapat terlaksana bila memiliki performansi K3 (safety performance) yang 

baik, yaitu telah mampu mengendalikan, memproteksi, mereduksi, mengeliminasi, 

atau mengisolasi semua resiko dari paparan potensi sumber bahaya tersebut di atas 
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(Smallman and John, 2001). Tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan 

yang tidak menjalankan secara maksimal program K3 yang dapat diartikan bahwa 

budaya K3 masih rendah di suatu perusahaan. 

Masih rendahnya budaya K3 dapat ditandai dengan banyaknya pelanggaran 

salah satunya yaitu kepatuhan dalam penggunaan APD saat melakukan pekerjaan. 

Beberapa contoh hal yang dilakukan yaitu pengoperasian mesin produksi dan 

penuangan bahan baku memiliki risiko yang berbeda dan dapat menimbulkan 

bahaya bagi keselamatan dan kesehatan. Pada Hirarki pengendalian bahaya ada 

enam aspek yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian tehnik/rekayasa engineering, 

sistem peringatan/warning system, pengendalian administratif, dan yang terakhir 

adalah penyediaan alat pelindung diri (ANSI Z10: 2005) 

Cooper (2004) memperjelas bahwa istilah budaya K3 (safety culture) 

mengacu kepada aspek psikologis (psychology aspect) yaitu tingkat pengetahuan, 

motivasi, dan harapan, selanjutnya aspek perilaku (behavioral aspect) yang 

merujuk kepada  norma, misalnya sikap dan tindakan apa yang dilakukan, serta 

aspek situasional (situational aspect) seperti halnya apa yang dimiliki atau 

difasilitasi oleh organisasi. Menurut Cooper (2004) penggunaan istilah iklim K3 

(safety climate) cenderung merujuk kepada karakteristik kepribadian dari pekerja, 

seperti apa yang dipikirkan orang terkait dengan K3 dalam suatu organisasi, 

termasuk dalam hal ini adalah sikap dan perilaku individual. 

Teori Cooper di atas dapat digunakan untuk memastikan bahwa budaya K3 

telah berjalan dengan baik dan benar PT. Avia Avian. Penilaian dilakukan dengan 
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cara menganalisis tiga aspek yaitu aspek psikologis (psychology aspect), aspek 

perilaku (behavioral aspect), dan aspek situasional (situational aspect). 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Avia Avian Sidoarjo adalah indutri yang bergerak di bidang manufaktur 

yang membuat produk olahan cat. Industri ini berada di Sidoarjo, didirikan pada 1 

November 1978. Produk dari PT. Avia Avian pertama kali yaitu cat tembok, cat 

besi, dan cat kayu. Setelah beberapa tahun PT. Avia Avian menambahkan 

produknya yaitu cat otomotif, cat semprot, dan beberapa cat untuk kebutuhan 

industri. 

Pada penelitian ini peneliti fokus pada analisis aspek psikologis dan aspek 

situasi dan organisasi pada pembentuk budaya K3 terhadap kepatuhan dalam 

penggunaan APD di unit produksi cat PT. Avia Avian dalam menyambut Tahun 

2015 sebagai Tahun Budaya  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun 

mesin yang digunakan pada produksi cat PT. Avia Avian yaitu mixer, graind mill, 

ball mill, conveyor, filling, triple roll, inject spray, creane, serta terdapat juga 

forklift yang digunakan untuk sarana pengangkutan cat yang sudah jadi dan juga 

material. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan maka PT. Avia Avian pada 

setiap lini produksinya menerapakan prosedur standard operasional. PT. Avia 

Avian sendiri telah menerapkan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 yang 

membuktikan bahwa sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3 

perusahaan tersebut telah mengikuti standar internasional.   

Berdasarkan studi pendahuluan dengan cara melakukan observasi singkat 

masih didapatkan salah seorang yang tidak menggunakan masker saat bekerja dan 
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seorang lagi tidak menggunakan safety gloves. Dari aspek psikologi pekerja yang 

meliputi pengetahuan, mayoritas pekerja di unit produksi cat PT. Avia Avian telah 

memahami dan mengetahui arti dari rambu K3 dan juga nama dari APD yang 

tersedia. Sedangkan dari aspek manajerial perusahaan, telah menetapkan beberapa 

program untuk mendukung terciptanya SMK3, seperti pembudayaan APD, 

pelatihan K3,  dan punishment apabila pekerja tidak menggunakan APD. Adapun 

program inspeksi K3 yang sudah terlaksana dengan baik dan teratur. Di unit 

produksi cat kepatuhan terhadap penggunaan safety gloves dalam penuangan bahan 

baku masih kurang juga. Program yang telah dijalankan PT. Avia Avian apabila 

tidak didukung kesadaran karyawan untuk melakukannya belum bisa dipastikan 

dapat bebas dari zero accident (Fausiyah, 2012).  

Akan tetapi untuk memastikan perilaku dalam penggunaan dan pembudayaan 

APD oleh pekerja  K3 di PT. Avia Avian berjalan dengan baik harus dilakukan 

identifikasi dari berbagai aspek baik psikologis mapun situasi dan organisasi yang 

dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam penggunaan APD selama bekerja. Hal 

tersebut memunculkan keinginan peneliti untuk menganalisis lebih dalam tentang 

komponen utama pembentuk safety culture di PT. Avia Avian yang dapat 

mempengaruhi perilaku pekerja dalam pemakaian APD.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti hanya membatasi tentang aspek 

pembentuk safety culture yang terdiri dari aspek psikologis yang meliputi tingkat 

pengetahuan pekerja pekerja, serta aspek situasi dan organisasi yang terdiri dari 

ketersediaan dan kelengkapan Alat Pelindung Diri dan media K3 terkait APD. 
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Selain itu beberapa variabel di atas juga merupakan komponen utama pembentuk 

budaya K3 yang cukup efektif apabila diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu 

aspek yang mempengaruhi perilaku  pemakaian APD oleh pekerja. 

PT. Avia Avian sendiri untuk produksi cat terdapat lima bagian produksi. 

Tetapi untuk penelitian ini penelitian hanya membatasi satu produksi cat, yaitu 

produksi cat bromo. Hal tersebut dikarenakan karena keterbatasan tenaga dan 

keterbatasan waktu.  

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan 

antara aspek psikologis pekerja dan aspek situasi dan organisasi  terhadap aspek 

perilaku pekerja yaitu perilaku pekerja terhadap penggunaan APD di unit produksi 

cat Bromo PT. Avia Avian Sidoarjo?   
 

1.5    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara aspek psikologis dan aspek situasi dan 

organisasi dalam pembentuk budaya K3 dengan aspek perilaku pekerja yaitu 

perilaku pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di unit produksi cat Bromo 

PT. Avia Avian Sidoarjo. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi aspek pembentuk budaya K3 yaitu aspek psikologis 

pekerja (Pengetahuan pekerja terhadap Alat Pelindung Diri) 

2. Mengidentifikasi aspek pembentuk budaya K3 yaitu aspek situasi dan 

organisasi (Ketersediaan Alat Pelindung Diri dan Media K3 Terkait APD) 
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3. Mengidentifikasi perilaku pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung 

Diri selama bekerja 

4. Menganalisis hubungan aspek psikologis pekerja yang meliputi 

pengetahuan pekerja dengan aspek perilaku yaitu perilaku pekerja 

terhadap penggunaan APD. 

5. Menganalisis hubungan aspek situasi dan organisasi yang meliputi 

ketersediaan APD dan Media K3 terkait APD dengan aspek perilaku yaitu 

perilaku pekerja terhadap penggunaan APD. 

1.5.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Meningkatkan upaya pengamanan kepada pekerja melalui penerapan 

dan pengawasan penggunaan APD selama bekerja 

b. Memperoleh informasi dan data mengenai gambaran aspek 

psikologis, situasi dan organisasi tentang pembentuk budaya K3 di 

unit produksi cat bromo PT. Avia Avian sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam penyusunan program K3 perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran dan penelitian lebih lanjut 

3. Bagi Peneliti 

a. Memperoleh informasi tentang gambaran aspek psikologis dan aspek 

situasi dan organisasi di tempat penelitian 
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b. Mengetahui hubungan antara aspek psikologis dan aspek situasi dan 

organisasi pembentuk safety culture dengan perilaku pekerja 

terhadap penggunaan APD di tempat kerja 

c. Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah 

terhadap permasalahan praktis di bidang manufaktur khususnya 

terkait dengan faktor pembentuk safety culture dan kepatuhan 

penggunaan APD. 
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