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ABSTRAK 
 

ANALISIS BUDAYA KESELAMATAN PADA PEKERJAS LAS DI PT.X 
 
Pekerjaan pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang sangat 

berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga diperlukan 
upaya dalam mencegah kecelakaan kerja tersebut. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan yaitu melalui budaya keselamatan, Budaya keselamatan dibentuk oleh 
faktr individu, pekerjaan, dan situasional. Faktor individu terkait iklim 
keselamatan atau persepsi pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja di 
temapt kerja, faktor pekerjaan terkait dengan perilaku kesematan pekerja, dan 
faktor situasional terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja (SMK3) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya keselamatan dan 
faktor-faktor pembentuk budaya pada pekerja las di PT. X. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Metode yang 
digunakan untuk menilai iklim keselamatan dan budaya keselamatan melalui 
pengisian kuisioner, untuk mengukur perilaku keselamatan dilakukan observasi 
penggunaan APD, dan hasil audit SMK3 diperoleh dari  hasi audit yang telah 
dilakukan oleh PT. X. Selain itu, dilakukan pula penilaian terhadap determinan 
perilaku keselamatan.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengaruh determinan 
perilaku terhadap perilaku keselamatan sebesar 54,1%, terdapat pengaruh iklim 
keselamatan terhadap perilaku keselamatan sebesar %, dan terdapat pengaruh 
iklim keselamatan dan perilaku keselamatan terhadap budaya keselamatan sebesar 
11,7%. Berdasarkan kuisioner budaya keselamat, diperoleh bahwa budaya 
keselamatan pekerja las di PT. X tergolong baik. Selain itu, diperoleh budaya 
keselamatan pekerja las diP PT. X sebesar 74,89%. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa budaya keselamatan pekerja las di PT. X sudah baik.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka PT. X sebaiknya melakukan upaya dalam 
mengembangkan budaya keselamatan tersebut. Selain itu PT. X dapat melakukan 
sosialisasi dan pelatihan khusus penggunaan APD, menambah bentuk promosi 
K3, melakukan perbaikan pada sistem penghargaan, dan melakukan pengukuran 
budaya keselamatan pada setiap level pekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih 
bervariasi dan dapat dibandingkan satu dengan lainnya, sehingga dapat ditentukan 
solusi terbaik dalam pengembangan budaya keselamatan 
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