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ABSTRAK 

DETERMINAN SAFETY BEHAVIOR BERDASARKAN THEORY OF 

PLANNED BEHAVIOR (TPB) 

(Studi Pada pekerja pemotongan plat di Divisi Kapal Niaga PT.PAL 

Indonesia (Persero)) 

 

PT.PAL termasuk indutri dengan risiko tinggi kecelakaan kerja. Pekerja 

pemotongan plat yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari pekerja marking, 

cutting dan juga fitter pada bengkel Assembly, fabrikasi, CBL, MPL dan bengkel 

HO/AO. Perilaku selamat dalam penelitian ini diteliti berdasarkan Theory of 

Planned Behavior. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor determinan Safety Behavior 

berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) pada Pekerja pemotongan Plat di 

divisi kapal niaga PT. PAL Indonesia (Persero). Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian observasional dengan rancang bangun cross sectional. Penelitan ini 

telah dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017 menggunakan total populasi 

sebanyak 37 responden di Divisi Kapal Niaga. Pengumpuan data dilakukan 

menggunakan kuesioner dan observasi. 

Hasil penelitian menggunakan uji hubungan Spearman’s rho menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah antara sikap dengan Intensi tentang 

K3 (0,160), terdapat hubungan yang lemah antara norma subyektif dengan intensi 

tentang K3 (0,342), terdapat hubungan yang cukup kuat antara kontrol perilaku 

dengan intensi tentang K3 (0,435), terdapat hubungan yang lemah antara intensi 

dan safety behavior (0,376). Hasil uji Regresi ordinal menunjukkan bahwa Norma 

Subyektif berpengaruh terhadap intesi perilaku selamat (Wald = 153,169). 

Kesimpulan dari penelitian adalah kebiasaan dalam kelompok kerja untuk 

berperilaku selamat sebaiknya diupayakan untuk diteruskan untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja, dukungan dari perusahaan kepada para pekerja untuk 

terus dilakukan dengan  menyediakan APD yang rusak diganti dengan yang baru 

dalam rangka untuk meningkatkan intensi safety behavior pekerja. 
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