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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penemuan berbagai jenis mesin seperti mesin uap, mesin diesel, 

mesin listrik dan sebagainya sebagai proses percepatan industri untuk 

mendapatkan produksi yang optimal mempunyai dampak positif bagi 

seluruh perusahaan di bidang industri. Selain mempunyai dampak positif, 

penggunaan mesin ini juga mempunyai dampak negatif yaitu dapat 

menimbulkan penyakit akibat kerja (PAK). Salah satu PAK yang dapat 

timbul yaitu gangguan pendengaran berupa ketulian akibat kebisingan 

suara mesin (Bahar, 2008). 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

pada tahun 1980 mengidentifikasi gangguan pendengaran akibat bising 

sebagai satu dari sepuluh PAK terbanyak. Di tahun 1990, NIOSH 

membuat pengelompokkan gangguan pendengaran ini sebagai salah satu 

dari delapan penyakit akibat kerja yang kritis. Sementara itu, menurut 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), setiap tahunnya 

ada sekitar 30 juta orang di Amerika Serikat yang terpapar kebisingan 

yang membahayakan (Batescarey,  2008). 

Menurut perkiraan WHO, 80% orang yang mengalami masalah 

gangguan pendengaran tinggal di negara berkembang yang memiliki 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN FAKTOR ACTIVATOR DAN CONSEQUENCE DENGAN 
PERILAKU KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG TELINGA 
(Studi di Unit Pemeliharaan PLTD Ampenan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok) 

AHMAD CANDRA



2 
 

banyak usaha industri. Tahun 2001-2005 terdapat peningkatan jumlah 

sekitar hampir 30 juta. Pada tahun 2005, WHO menambahkan bahwa dari 

278 juta jumlah orang yang mengalami masalah gangguan pendengaran, 

75-140 juta diantaranya terdapat di Asia Tenggara (WHO, 2010). 

Indonesia termasuk dalam wilayah Asia Tenggara yang juga 

merupakan salah satu negara berpotensi di bidang industri. Menurut data 

World Bank, pada tahun 2012 mengalami peningkatan peminatan pasar 

domestik sebesar 6,4 persen. Potensi industri yang ada juga 

mengakibatkan para tenaga kerja di perusahaan industri memiliki potensi 

terkena penyakit akibat kerja berupa gangguan pendengaran tersebut. 

Pemerintah Indonesia dalam upayanya mengurangi timbulnya 

penyakit akibat kerja dikalangan tenaga kerja di perusahaan industri, 

mengeluarkan aturan standar intensitas kebisingan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.13/MEN/X/2011. Isi peraturan 

tersebut mengenai nilai ambang batas (NAB)  faktor fisika dan faktor 

kimia di tempat kerja yang aman bagi tenaga kerja. Untuk waktu 8 jam 

kerja sehari atau 40 jam kerja seminggu yang merupakan standar yang 

digunakan perusahaan untuk menentukan lama kerja tenaga kerja, 

batasnya adalah 85 dBA. Hal ini harus dipatuhi oleh semua perusahaan 

industri yang ada di Indonesia untuk mencegah timbulnya PAK berupa 

gangguan pendengaran. 
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Namun dalam kenyataannya, banyak mesin yang kebisingannya 

tidak dapat dikendalikan. Apabila mesin dihentikan penggunaannya, 

perusahaan industri tidak bisa menjalankan proses kerjanya. Contohnya 

mesin diesel yang digunakan pada pembangkit ketenagalistrikan yang 

mempunyai intensitas bising yang tinggi. Apabila mesin tersebut 

dihentikan penggunaannya, maka sumber energi listrik tidak akan 

didapatkan. Dalam hal ini diperlukan perlakuan hirarki pengendalian untuk 

mengendalikan potensi bahaya yang ada. Dari beberapa hirarki 

pengendalian yang ada, salah satunya yaitu penggunaan alat pelindung diri 

(APD) atau personal protective equipment (PPE). 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 

Per. 08/MEN/VII/2010, di pasal 1, disebutkan bahwa alat pelindung diri 

(APD) adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi 

seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari 

potensi bahaya di tempat kerja. Perusahaan diwajibkan menyediakan APD 

bagi pekerja di tempat kerja yang memiliki risiko bahaya yang tinggi. 

Penggunaan APD merupakan suatu keharusan bagi tenaga kerja yang 

bekerja di tempat kerja sesuai dengan prosedur tata cara penggunaan APD 

yang benar menurut fungsi dan jenis pekerjaan masing-masing.  

APD yang digunakan untuk melindungi dari risiko paparan 

kebisingan adalah alat pelindung telinga (APT) yang berupa earplug atau 

earmuff. Alat tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan kebisingan yang 

ada untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit akibat kerja berupa 
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gangguan pendengaran. Kepatuhan pemakaian APT oleh tenaga kerja yang 

memiliki risiko paparan  kebisingan yang besar merupakan salah satu dari 

wujud perusahaan yang berbudaya K3. Kepatuhan tersebut menunjukkan 

bahwa tenaga kerja dalam proses kerjanya telah berperilaku aman (safe 

behaviour). 

 Perilaku yang mengutamakan keselamatan ini merupakan salah 

satu bentuk dari penerapan budaya K3 (safety culture) di perusahaan. Blair 

(2003) dan Clarke (2000) menyatakan bahwa ajaran budaya keselamatan 

berada di dalam budaya organisasi, dimana budaya organisasi meliputi 

perilaku, sikap, dan persepsi yang menjadi satu kesatuan menghasilkan 

suatu output berupa performansi yang menggerakkan roda organisasi.  

 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menargetkan 

terciptanya penerapan budaya K3 di seluruh industri yang ada di Indonesia 

untuk menekan angka kecelakaan kerja dan jumlah penyakit akibat kerja 

yang terjadi di Indonesia dan mewujudkan tercapainya “zero accident” di 

seluruh perusahaan di Indonesia. Selain bertujuan untuk mencapai ”zero 

accident”, hal ini juga merupakan upaya dalam menghadapi persaingan 

global yang ada. Diharapkan industri di Indonesia memiliki kualitas yang 

dapat bersaing dengan negara lain (Kemenakertrans,2014). 

   Budaya K3, khususnya dengan mengutamakan safe behaviour para 

pekerja di perusahaan, sudah sejak tahun 1990 populer digunakan di luar 

negeri. Banyak keuntungan dari penerapan budaya K3 berbasis perilaku 
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yang mengutamakan keselamatan, diantaranya yaitu menurunnya angka 

kecelakaan kerja dan angka penyakit akibat kerja. Selain itu dengan 

diterapkannya budaya K3 dapat menghemat dana perusahaan untuk 

membiayai perawatan kesehatan tenaga kerja.  

Contoh nyatanya, Cooper (2007) memunculkan data bahwa di 

Chicago, Perusahaan Amtrak berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja sebesar 80% dalam kurun waktu 12 bulan dan 

menghemat lebih dari 300.000 USD pertahun. Hal itu terjadi, setelah 

Perusahaan Amtrak menerapkan safety culture yang utamanya 

mengajarkan tenaga kerjanya untuk berperilaku mengutamakan 

keselamatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) 

perusahaan yang telah ditetapkan. Masih banyak contoh lain yang 

dicantumkan oleh Cooper (2007) mengenai kesuksesan perusahaan 

industri di luar negeri setelah menerapkan budaya K3 dengan 

mengutamakan safe behaviour pada tenaga kerjanya.  

Contoh perusahaan yang memiliki intensitas kebisingan tinggi 

salah satunya adalah Pembangkitan Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Di 

Indonesia, penyediaan tenaga listrik salah satunya dengan memanfaatkan 

mesin diesel. Penyebab intensitas kebisingan di PLTD tinggi adalah suara 

yang dihasilkan oleh mesin diesel. Selain menyediakan APT, perusahaan 

juga diwajibkan untuk melakukan perawatan terhadap mesin yang 

digunakan agar kebisingan dapat dikontrol. Dalam Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER 04/MEN/1985 tentang Pesawat 
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Tenaga dan Produksi, disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap mesin 

harus dilaksanakan secara berkala selama satu tahun sekali dan dilakukan 

pengujian selambat-lambatnya 5 tahun sekali. 

PLTD harus menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan 

terkait dengan masalah kebisingan untuk mengurangi timbulnya PAK. 

Selain itu, perusahaan juga perlu mengarahkan tenaga kerjanya untuk 

memunculkan perilaku yang aman pada saat bekerja. Perilaku aman terkait 

kebisingan adalah menggunakan APT pada saat bekerja. Perusahaan dapat 

menggunakan metode pendekatan perilaku ABC (Activators-Behaviour-

Consequences) yang dijelaskan Geller (2001) agar tenaga kerjanya dapat 

selalu mematuhi penggunaan APT selama bekerja atau berperilaku aman. 

Activators berfungsi untuk mengarahkan seseorang dalam berperilaku, 

Behaviour adalah perilaku yang dilakukan dan Consequences berfungsi 

menentukan perilaku tersebut akan terulang atau tidak. Seseorang akan 

termotivasi oleh konsekuensi yang mereka harapkan setelah melakukan 

suatu perilaku (Geller, 2001).  

   Behaviour berupa perilaku kepatuhan penggunaan APT di 

perusahaan yang menjadi activatorsnya adalah adanya pelatihan yang 

diberikan untuk tenaga kerja mengenai APT, adanya pengawasan pada saat 

bekerja, dan pengetahuan tenaga kerja mengenai bahaya kebisingan. 

Sedangkan yang menjadi consequencesnya adalah positive reinforcement, 

negative reinforcement, dan punishment.  
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   Perlu dilakukan analisis mengenai hubungan antara activators dan 

consequences terhadap perilaku kepatuhan tenaga kerja menggunakan 

APT untuk mencegah penyakit akibat kerja. Metode pendekatan 

pembentukan perilaku ABC ini dapat digunakan untuk mengetahui apa 

saja yang harus dibentuk oleh perusahaan (activators dan consequences) 

agar tenaga kerja melakukan tindakan aman (safe behaviour), yang 

merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan 

untuk memiliki budaya K3 sesuai dengan tuntutan dari Kemenakertrans 

terhadap seluruh industri yang ada di Indonesia pada tahun 2015. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Sektor 

Pembangkitan Lombok PLTD Ampenan merupakan badan usaha 

pengelola kelistrikan di wilayah Pulau Lombok. Pembangkitan Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD) Ampenan saat ini mengoperasikan 8 unit 

pembangkit dengan total kapasitas terpasang 55 MW. Pada prosesnya, 

mesin yang digunakan mengeluarkan suara yang menjadi sumber bising 

dan menjadi risiko timbulnya penyakit akibat kerja berupa gangguan 

pendengaran. Jenis kebisingan di PLTD Ampenan merupakan kebisingan 

yang kontinyu. 

Titik kebisingan tertinggi di lingkungan PLTD Ampenan adalah di 

ruang mesin. Intensitas kebisingan di ruang mesin di PLTD Ampenan 

melebihi NAB yang ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

Per.13/MEN/X/2011. Hasil pengukuran menurut data laporan K3LH PT 
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PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok,  pada bulan Mei 2013 yaitu 

93 dBA, bulan November 2013 yaitu 95 dBA, bulan April 2014 yaitu 

103,5 dBA, dan terkahir dilakukan pengukuran bulan November 2014, 

didapatkan hasil 92,3 dBA.   

Terlihat intensitas kebisingan di ruang Mesin PLTD Ampenan 

mengalami kenaikan tiap pemeriksaan hingga periode April 2014. Pada 

bulan November memang terjadi penurunan, namun angkanya masih di 

atas NAB yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 85 dBA. Hal ini 

merupakan risiko yang menjadi perhatian khusus oleh pihak PLTD 

Ampenan untuk mengelola sumber bising tersebut. 

Upaya dari PLTD Ampenan sebagai bentuk pengelolaan sumber 

bising dan mencegah timbulnya penyakit akibat kerja adalah dengan 

membuat Standard Operating Procedure (SOP) terkait penggunaan APD 

di daerah ruang mesin. Selain membuat SOP penggunaan APD, PLTD 

Ampenan juga menyediakan APD secara cuma-cuma untuk para tenaga 

kerja yang area kerjanya di ruang mesin. APD yang disediakan berupa 

safety shoes (sepatu kerja), safety helmet (helm kerja), wearpack (baju 

kerja), dan alat pelindung telinga berupa earplug dan earmuff. 

Penetapan SOP dan penyediaan APD ini ditujukan untuk seluruh 

tenaga kerja di PLTD Ampenan. Namun, untuk tenaga kerja yang area 

kerjanya hanya di daerah kantor saja, tidak diharuskan untuk memakai 

lengkap seluruh APD. Total tenaga kerja yang ada di PLTD Ampenan 

sebanyak 67 orang. 
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Tenaga kerja yang memiliki area kerja di ruang mesin yaitu bagian 

pemeliharaan dengan jumlah 22 orang. Bagian pemeliharaan ini bekerja 

selama 5-6 jam sehari dan seluruh proses kerjanya berada di area ruang 

mesin yang memiliki risiko yang tinggi. Pada saat tertentu seperti saat 

overhaul mesin, jam kerja bisa mencapai 7 jam perharinya. 

Dengan intensitas bising sebesar 92,3 dBA dan jumlah jam kerja 

selama 8 jam, seluruh tenaga kerja bidang pemeliharaan PLTD Ampenan 

diwajibkan selalu menggunakan APD, termasuk APT yang berupa 

earplug. Namun dalam praktiknya, belum dapat dipastikan bahwa 

semuanya mematuhi penggunaan APT ketika bekerja. Kepatuhan tenaga 

kerja bidang pemeliharaan dalam menggunakan APT perlu diteliti. 

Metode pendekatan pembentukan perilaku ABC dapat digunakan 

untuk meneliti perilaku kepatuhan penggunaan APT dengan menganalisis 

hubungan faktor activator dan consequences terhadap perilaku tenaga 

kerja mematuhi penggunaan APT yang ada di perusahaan. Dengan hal 

tersebut, nantinya dapat diketahui apakah faktor dari activator dan 

consequences berhubungan dengan perilaku tenaga kerja mematuhi 

penggunaan APT demi mencapai target dari Kemenakertrans, seluruh 

industri di Indonesia yang berbudaya K3 di tahun 2015. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

penelitian ini dibatasi pada identifikasi hubungan faktor activators (adanya 

pelatihan yang diberikan untuk tenaga kerja mengenai APT, adanya 
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pengawasan pada saat bekerja dan pengetahuan tenaga kerja mengenai 

bahaya kebisingan dan penyakit akibat kerja) dan faktor consequences 

(positive reinforcement, negative reinforcement dan punishment)  terhadap 

perilaku kepatuhan penggunaan APT pada tenaga kerja di bagian 

pemeliharaan PLTD Ampenan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan 

Lombok. 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan faktor activators dan consequences  terhadap 

perilaku kepatuhan penggunaan APT pada tenaga kerja unit pemeliharaan 

PLTD Ampenan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok? 

1.5 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan faktor activators dan consequences  

terhadap perilaku kepatuhan penggunaan APT pada tenaga kerja di bagian 

pemeliharaan PLTD Ampenan PT PLN (Persero) Sekotr Pembangkitan 

Lombok. 

1.6 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi safe behaviour (kepatuhan terhadap penggunaan 

APT) pada tenaga kerja di bagian pemeliharaan PLTD Ampenan PT 

PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok. 

2. Mengidentifikasi faktor activators dalam perilaku kepatuhan terhadap 

penggunaan APT (adanya pelatihan yang diberikan untuk tenaga kerja 
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mengenai APT, adanya pengawasan pada saat bekerja, pengetahuan 

tenaga kerja mengenai bahaya kebisingan) pada tenaga kerja di bidang 

pemeliharaan PLTD Ampenan PT PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Lombok. 

3. Mengidentifikasi faktor consequences (positive reinfocement, negative 

reinforcement dan punishment) dalam perilaku kepatuhan penggunaan 

APT  pada tenaga kerja di bidang pemeliharaan PLTD Ampenan PT 

PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok. 

4. Menganalisis hubungan faktor activators (adanya pelatihan yang 

diberikan untuk tenaga kerja mengenai APT, adanya pengawasan pada 

saat bekerja, pengetahuan tenaga kerja mengenai bahaya kebisingan) 

terhadap kepatuhan penggunaan APT  pada tenaga kerja di bidang 

pemeliharaan PLTD Ampenan PT PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Lombok. 

5. Menganalisis hubungan faktor consequences (positive reinforcement, 

negative reinforcement dan punishment) terhadap kepatuhan 

penggunaan APT  pada tenaga kerja di bidang pemeliharaan PLTD 

Ampenan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok. 
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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 dan penyakit akibat kerja melalui 

perilaku patuh menggunakan APD, utamanya APT. 

2. Memberi informasi kepada perusahaan mengenai keefektifan faktor 

yang mendorong kepatuhan penggunaan APT. 

1.7.2 Manfaat bagi Fakultas 

1. Menjadi tambahan bahan referensi penelitian yang bisa dikembangkan 

kedepannya. 

1.7.3 Manfaat bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan teori di lapangan 

1.7.4  Manfaat bagi Tenaga Kerja 

1. Menambah pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. 
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