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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang 

berfungsi guna melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan 

masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut 

merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.  K3 menyebabkan 

risiko kecelakaan kerja dapat dicegah, dikurangi, bahkan dinihilkan (zero 

accident) (Suma’mur,2009). Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

(SMK3) yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50/ MEN/2012 

mengenai Sistem Management Keselamatan dan Kesahatan Kerja menjelaskan 

bahwa perusahaan harus merencanakan, menetapkan, dan menerapkan kebijakan 

di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan dan kebijakan tersebut 

harus disertai dengan dukungan program kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan 

pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanan program tersebut membuat 

peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dapat terus dilakukan, demi 

mencegah atau meminimalkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta 

menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Suma’mur,2009). 

Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang 

dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya 

penyakit akibat kerja. Potensi bahaya fisik yaitu, potensi bahaya yang dapat 
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menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, 

misalnya terpapar bahan kimia, jatuh, dan terciprat bahan berbahaya. Terjadinya 

kecelakaan kerja disebabkan karena dua golongan. Golongan pertama adalah 

faktor mekanis dan lingkungan (unsafe condition), sedangkan golongan kedua 

adalah faktor manusia (unsafe action) (Tarwaka, 2008).  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor 

manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap terjadinya kecelakaan 

kerja yaitu antara 80–85% (Suma’mur, 2009). Unsafe action adalah faktor yang 

berhubungan dengan perilaku manusia dalam melakukan pekerjaan di industri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gusriana dan Daniel M (2011), di 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mengenai  peran manusia dalam tubrukan 

kapal dengan menggunakan metode Analysis Hierarchical Process (AHP) dan 

data disajikan dalam bentuk Fault Tree. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar kesalahan yang dilakukan, sehingga menyebabkan tubrukan 

kapal disebabkan oleh manusia yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan 

prosedur (Daniel M, 2011). Unsafe act ini dapat ditekan dengan pembentukan 

perilaku K3 pada pekerja. Perilaku K3 pada pekerja ini dapat dibentuk oleh 

beberapa faktor baik dari individu sendiri maupun lingkungan kerja. Perilaku 

keselamatan kerja ini mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan luka-luka. Selain 

itu, perilaku keselamatan kerja, menunjukan nilai, keyakinan, dan sikap terhadap 

keselamatan kerja (Suma’mur, 2009). 

PT PAL Indonesia (Persero), bermula dari sebuah galangan kapal yang 

bernama Marine Establishment (ME) dan diresmikan oleh pemerintah Belanda 
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pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama 

menjadi Kaigun SE 2124. Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan 

kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa 

perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi 

tertentu berdasarkan pesanan. PT. PAL INDONESIA (Persero) merupakan 

klasifikasi bangunan kelas 8 yang merupakan Bangunan industri/pabrik adalah 

bangunan gedung yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, 

perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing atau pembersihan barang-

barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan. PT PAL Indonesia 

adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembuatan kapal, dilihat dari 

operasi pekerjaannya banyak terdapat potensi bahaya (PT. PAL Indonesia 

(Persero), 2014). 

Secara garis besar proses produksi pembuatan kapal melewati berbagai 

kegiatan yaitu proses design dengan kegiatan mendesain bentuk kapal sampai 

semua kelengkapan yang menempel pada kapal, hasil desain diserahkan pada 

bengkel fabrikasi untuk dilakukan penandaan plat, pemotongan, pembentukan. 

Sebagian besar proses produksi pada bengkel fabrikasi menggunakan mesin, 

manusianya hanya sebagai operator. Hasil produksi bengkel fabrikasi diterima 

oleh bengkel Sub Assembly untuk dirakit dengan proses pengelasan menjadi 

bagian blok kecil, selanjutnya proses Assembly dengan jenis kegiatan yang sama 

seperti perakitan dengan pengelasan sehingga menjadi sebuah blok berukuran 

besar, proses ini memiliki banyak jenis perakitan sehingga membutuhkan banyak 

tenagakerja manusia langsung, bahaya yang mungkin terjadi diantaranya terjepit, 
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tersengat listrik pada saat proses pengelasan, terkena percikan api, gas, terbakar 

dan beberapa potensi bahaya lainya (PT. PAL Indonesia (Persero), 2014). 

PT. PAL Indonesia (Persero) merupakan galangan inti yang berperan 

sebagai pilot project sekaligus sentral utama Industri Maritim dan Perkapalan 

Indonesia yang sudah memiliki Sistem Manajemen PAL yang dirancang 

berdasarkan OHSAS 18001 dan PP No. 50 tahun 2012. Sebagai industri maritim, 

PT. PAL INDONESIA (Persero) juga mengedepankan teknologi yang modern 

dan canggih dalam pembuatan kapal maupun alat-alat berat yang digunakan. 

Secara tidak langsung dapat digambarkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi oleh 

karyawan di PT. PAL menjadi semakin kompleks dengan jumlah kecelakaan pada 

tahun 2012 yaitu 16 kecelakaan dan 9 kecelakaan di tahun 2013 (PT. PAL 

Indonesia (Persero), 2014). 

Perlunya penerapan perilaku K3 pada tiap proses tahapan guna 

meminimalisir kejadian kecelakaan kerja sangat dibutuhkan. Perilaku K3 dapat 

terbentuk dari beberapa faktor yang berasal dari individu pekerja maupun dari 

lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menelaah mengenai “Analisis Hubungan antara Karakteristik 

Individu, Pekerjaan dan Komitmen Individu dengan Terjadinya Unsafe Act (Studi 

pada Divisi General Engineering PT. PAL Indonesia (Persero))”. 

1.2 Kajian Masalah 

Data ILO (2003), tingkat pencapaian penerapan kinerja K3 perusahaan di 

Indonesia masih sangat rendah. Dari data tersebut, ternyata hanya sekitar 2% 

perusahaan yang telah menerapkan K3 secara baik dan sisanya sekitar 98% 
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perusahaan belum menerapkan K3 secara baik. Berdasarkan data jamsostek 

bahwa pengawasan K3 secara nasional masih belum berjalan optimal. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi, di mana pada tahun 2005 

terjadi kecelakaan kerja sebanyak 96.081 kasus dan pada tahun 2007 menurut  

Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan kerja yang mengakibatkan 1.451 orang 

meninggal, 5.326 orang catat tetap dan 58.697 orang cedera. 

Gambar 1.1 Data Kecelakaan Kerja Berdasarkan Faktor Penyebab Terjadinya 
Kecelakaan Tahun 2012 dan 2013 Di PT. PAL Indonesia 

 
Pada PT. PAL (Persero), didapatkan data berdasarkan penyebab terjadinya 

kecelakaan pada tahun 2012-2013 dapat dilihat bahwa dari kelima faktor (faktor  

lingkungan sosial, kesalahan manusia, perilaku dan kondisi tidak aman, 

kecelakaan dan cidera) penyebab kecelakaan yang terjadi selama tahun 2012 dan 

2013, dari total  kejadian kecelakaan semuanya penyebab tertinggi disebabkan 

karena perilaku atau kondisi tidak aman (unsafe act or condition). Berdasarkan 

alasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam 

mengenai faktor yang berhubungan dengan terjadinya unsafe act di PT. PAL 

(persero) Surabaya. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah “faktor apa saja yang berhubungan 

dengan terjadinya unsafe act di PT. PAL (Persero) Surabaya ?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan terjadinya unsafe act pada 

divisi general engineering di PT. PAL (Persero) Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan karakteristik responden (Pendidikan, umur, 

masa kerja), dengan terjadinya unsafe act di PT. PAL (Persero) 

Surabaya. 

b. Menganalisis hubungan karakteristik responden (Pendidikan, umur, 

masa kerja) dengan komitmen individu pekerja. 

c. Menganalisis hubungan faktor pekerjaan dengan komitmen individu 

pekerja 

d. Menganalisis hubungan faktor pekerjaan dengan terjadinya unsafe 

act di PT. PAL (Persero) Surabaya 

e. Menganalisis hubungan komitmen individu dengan terjadinya unsafe 

act. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK INDIVIDU,... ZHAFIRA SAKINAH



7 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis  

Dapat dijadikan bahan refrensi dalam memberikan informasi faktor 

yang berhubungan dengan terjadinya unsafe act dan melakukan pencegahan 

terjadinya risiko kecelakaan kerja. 

1.5.2 Terapan  

1. Memberikan gambaran dalam menganalisis faktor yang 

berhubungan dengan perilaku K3 yang dapat mencegah kerjadinya 

unsafe act serta kecelakaan kerja. 

2. Memberikan informasi tentang tindakan tidak aman pada kegiatan 

pengelasan.  

3. Sarana untuk menerapkan ilmu dibidang penelitian dan 

pengalaman dalam mengaplikasikan penerapan perilaku K3 

ditempat kerja. 
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