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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Bclakang 

Kecelakaan menurut Daryanto (2007) ialah suatu kejadian yang tidak terduga 

dan tidak diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur 

kesengajaan, lebih-Iebih dalam bentuk perencanaan. Kecelakaan tidak terjadi 

kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu sebab kecelakaan harus 

diteliti dan ditemukan, agar kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak 

terulang kembali. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan 

dengan hubungan kerja di perusahaan. Jenis pekerjaan mempunyai peranan besar 

dalam menentukan macam kecelakaan (Suma'mur, 2009). 

Kecelakaan kerja seorang pengemudi umumnya merupakan suatu kecelakaan 

lalu lintas. Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu 

peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan 

korban manusia danJatau kerugian harta benda. Menurut WHO, kecelakaan 

lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun (WHO, 

2011). 

Data dari Mabes POLRI dan Kementrian Perhubungan menyebutkan, pada 

tahun 2010 jumlah total kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2010 

di Indonesia sebesar 105.913 kasus dimana terdapat 3 wilayah dengan angka 

kecelakaan tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta., jumlah korban 
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meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 29.949 jiwa. Atau tiap harinya 

ada 83,2 orang Indonesia yang tewas di jalan akibat kecelakaan. Korban luka 

berat sebesar 29.738 kasus. Korban luka ringan ada 89.850 kasus. (Bestari, 2012). 

Menurut Suma'mur (2009), ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja 

Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan, dan golongan kedua 

adalah faktor manusia Atau ada istilah lain, menurut teori Heinrich, yang 

membagi penyebab kecelakaan kerja menjadi unsafe action dan unsafe condition, 

dimana intinya sama dengan teori kecelakaan yang dipaparkan oleh Suma'mur, 

yaitu unsafe action yang terkait dengan faktor manusia misalnya penggunaan 

APD, bekerja sambil bergurau, posisi tubuh yang kurang tepat, pendidikan, 

keterampilan, jam kerja, dan lain-lain. Sedangkan unsafe condition yang terkait 

dengan faktor mekanis dan lingkungan, misalnya kondisi material dan lingkungan 

yang tidak aman, kebisingan, suhu yang melebihi NAB, pencahayaan atau 

ventilasi yang tidak sesuai, dan lain-lain. 

Tidak ada kecelakaan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal, namun 

merupakan rangkaian sebab akibat yang saling terkait. Namun, berbagai 

penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menyimpulkan bahwa temyata 

faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan sangat penting. Dari hasil penelitian 

selalu ditemui bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. 

Bahkan ada suatu pendapat bahwa akhimya lang sung atau tidak langsung semua 

kecelakaan dikarenakan oleh faktor manusia (Suma'mur, 1994). Oleh karena itu, 

faktor manusia harns mendapat perhatian dalam usaha pencegahan kecelakaan di 

tempat kerja. Selain faktor manusia, menurut Panjaitan (2011) faktor peralatan 
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dan mesin berperan 14,9% dan faktor lingkungan berperan 0,1% terhadap 

kejadian kecelakaan. 

Pada seksi transportasi barang PT Gudang Garam Tbk Kediri diketahui bahwa 

angka kecelakaan untuk frequency rate sebesar 33,21 dan severity rate sebesar 

0,06. Angkafrequency rate sebesar 33,21 menunjukkkan bahwa dalam setahun 

terjadi kira 34 kecelakaan pada setiap 1.000.000 jam-manusia. Sedangkan angka 

severity rate sebesar 0,06, hal ini berarti bahwa setiap tahun kira-kira 1,44 jam 

hilang pada setiap 1000 jam-manusia. Hal ini menunjukkan angka kecelakaan 

yang berarti apalagi jika dilihat dari kerugiannya. 

Setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian 

material dan fisiko Dampak kecelakaan kerja dirasakan langsung oleh pekerja, 

dimana pekerja dapat mengalami cedera dari ringan sampai berat bahkan dapat 

menyebabkan kematian. Sedangkan dampak tidak langsung dirasakan oleh 

perusahaan misalnya hilangnya waktu kerja, produktivitas menurun, dan lain

lain. Disamping itu semua kecelakaan selalu membawa pengorbanan baik waktu 

maupun materi. 

Berdasarkan sekilas uraian di atas ingin diketahui lebih jauh mengenat 

hubungan antara faktor manusia dan faktor peralatan dan mesin dengan kejadian 

kecelakaan kerja pada PT Gudang Garam Tbk dalam bentuk skripsi dengan judul 

"Hubungan Antara Faktor Manuasia dan Faktor Kendaraan dengan Kejadian 

Kecelakaan Kerja Pada Sopir Angkutan Barang PI Gudang Garam Tbk". 
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1.2 Identiflkasi Masalah 

PT Gudang Garam Tbk merupakan sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia 

yang memproduksi rokok kretek dan berbagai jenis produk lainnya, dimana untuk 

proses produksinya membutuhkan bahan baku tembakau dan berbagai macam 

barang kebutuhan produksi lainnya, juga pada proses distribusinya membutuhkan 

transportasi. Dimana untuk sarana angkutan barang tersebut menggunakan truk. 

Berdasarkan survey awal, pada seksi transportasi barang PT Gudang Garam 

Tbk memiliki angka kecelakaan yang cukup berarti. Pada setiap bulannya rata-rata 

terdapat 2 kejadian kecelakaan lalu lintas. Mulai dari kecelakaan yang ringan 

hingga kecelakaan yang· berat, dengan rincian akibat mulai dari korban luka 

ringan, luka berat, hingga korban meninggal dunia, kerusakan kendaraan, serta 

kerusakan materiil lainnya yang berarti hal itu merugikan banYak orang dan juga 

merugikan perusahaan itu sendiri sebagai lembaga yang bertanggung jawab. 

Selain itu dengan melihat berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa faktor yang paling dominan berperan menyebabkan kecelakaan adalah 

faktor manusia dan faktor peralatan dan mesin, Oleh karena itu dilakukan 

penelitian dengan mengambil faktor manusia dan faktor kendaraan sebagai 

penyebab kecelakaan lalu lintas. 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian hanya dibatasi pada pekerja 

seksi pengangkutan barang dengan memperhatikan faktor manusia dan kendaraan 

sebagai faktor penyebab kecelakaan yang dominan pada kecelakaan lalu lintas 
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yang dialami oleh seksi transportasi barang PT Gudang Garam Tbk tersebut. 

Faktor manusia disini sangatlah luas, untuk itu peneliti membatasi pada 

karakteristik, jenis kepribadian, dan circadian rhythm (shift kerja). Dan pada 

faktor kendaraan peneliti membatasi pada jenis kendaraan, tabun pembuatan, lama 

pemakaian. 

Berdasarkan batasan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

"Bagaimana hubungan antara faktor manusia dan faktor kendaraan dengan 

kejadian kecelakaan kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam Tbk 

Kediri?" 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Vmum 

Menganalisis hubungan faktor manusia dan faktor kendaraan dengan 

terjadinya kecelakaan kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam, 

Tbk Kediri. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan angka kecelakaan kerja pada sopir angkutan barang di PT 

Gudang Garam Tbk Kediri tabun 2011. 

2. Menggambarkan karakteristik sopir angkutan barang di PT Gudang Garam 

Tbk yang meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, lama kerja, dan status 

perkawinan. 



I 6 

3. Menggambarkan tipe kepribadian sopir angkutan barang dengan kecelakaan 

kerja ditahun 2011 di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 

4. Menggambarkan circadian rhythm (shift kerja) sopir angkutan barang dengan 

kecelakaan kerja ditahun 2011 di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 

5. Menggambarkan jenis kendaraan yang digunakan sopir saat mengalami 

kecelakan kerja tahun 2011 di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 

6. Menggambarkan tahun pembuatan kendaraan yang digunakan sopir saat 

mengalami kecelakan kerja tahun 2011 di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 

7. Menggambarkan lama pemakaian kendaraan yang digunakan sopir saat 

mengalami kecelakan kerja tahun 2011 di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 

8. Menganalisis kuat hubungan antara karakteristik sopir yang meliputi usia, 

tingkat pendidikan, masa kerja, lama kerja, dan status perkawinan terhadap 

jenis kecelakaan kerja tahun 2011 pada sopir angkutan barang di PT Gudang 

Garam Tbk Kediri. 

9. Menganalisis kuat hubungan antara tipe kepribadian denganjenis kecelakaan 

kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 

10. Menganalisis kuat hubungan antara circadian rhythm (shift kerja) dengan 

jenis kecelakaan kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam Tbk 

Kediri. 

11. Menganalisis kuat hubungan antara jenis kendaraan dengan jenis kecelakaan 

kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam Tbk Kediri. 
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12. Menganalisis kuat hubungan antara tahun pembuatan kendaraan denganjenis 

kecelakaan kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam Tbk 

Kediri. 

13. Menganalisis kuat hubungan antara lama pemakaian kendaraan dengan jenis 

kecelakaan kerja pada sopir angkutan barang di PT Gudang Garam Tbk 

Kediri. 

1.4.3 ManCaat Penelitian 

1.4.3.1 ManCaat Praktis 

1. Hagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan tentang faktor manusia pada pekerja dan 

faktor kendaraan dihubungkan dengan tingkat kecelakaan kerja. Menambah 

pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Sebagai evaluasi dan bahan masukan bagi perusahaan untuk pembuatan 

kebijakan aturan jalan angkutan barang, sebagai upaya pengendalian serta 

pencegahan kecelakaan kerja. 

1.4.3.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan identifikasi hubungan faktor manusia dan faktor 

kendaraan terhadap kecelakaan kerja dan sebagai bahan informasi penelitian lebih 

lanjut. 


