
1 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Selama menjalankan proses kerja, manusia yang berperan sebagai 

tenaga kerja tidak akan terlepas dari potensi bahaya. Potensi bahaya akan 

selalu ada dimana saja, baik pada setiap proses produksi, peralatan/mesin, 

atau tempat kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk 

itu manusia, yang merupakan asset penting ini harus dilindungi Keselamatan 

dan Kesehatan Kerjanya sehingga tercipta derajat kesehatan yang tinggi serta 

meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu perkembangan industri yang 

semakin pesat dengan kemajuan teknologinya akan meningkatkan intensitas 

kerja operasional. Akibatnya akan muncul berbagai dampak negatif yang 

menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Tarwaka, 2012). 

Dampak negatif tidak diterapkannya K3 adalah terjadinya Kecelakaan Akibat 

Kerja (KAK) atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) dimana kejadian tersebut 

dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Artinya bahwa setiap 

pekerjaan memiliki risiko terhadap kejadian Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) 

atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) (Pratama, 2015). Untuk itu penerapan K3 

harus dilakukan oleh setiap orang dalam melakukan aktivitasnya (Haqi, 

2018). Seperti yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak 

mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan 
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untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas 

nasional; setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula 

keselamatannya; setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan 

secara aman dan efisien. 

Diperkirakan ada lebih dari 250 juta kejadian kecelakaan kerja setiap 

tahunnya, yang mengakibatkan 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan 

dan sakit di tempat kerja (International Labour Organization Jakarta, 2013). 

Sementara itu, angka kecelakaan kerja di Indonesia sepanjang tahun 2018 

mengalami peningkatan sebanyak 173.105 kasus dengan santunan yang 

dibayarkan Rp 1,2 Trilyun. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan tahun 2017 yang dilaporkan terjadi 123.041 kasus (BPJS 

Ketenagakerjaan, 2019). Kecelakaan kerja yang terjadi tentu menimbulkan 

dampak negatif yaitu berupa kerugian, kerugian perusahaan dan kerugian 

pada pekerja, baik secara materiil maupun non-materiil. Kerugian perusahaan 

dapat berupa kerusakan lingkungan, banyaknya cost yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk menanggulanginya, terganggunya pekerjaan, kerugian jiwa, 

bahkan citra perusahaan di masyarakat atau mitra kerja yang akan menurun. 

Sementara kerugian pada pekerja yaitu kesakitan yang bisa mengganggu 

produktivitas atau kualitas hidup, kehilangan fungsi tubuh, hingga 

menyebabkan hilangnya nyawa pekerja tersebut (Kristianti and Tualeka, 

2018).  
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Pada teori Heinrich disebutkan bahwa penyebab langsung dari 

kecelakaan kerja adalah kondisi tidak aman (unsafe condition) dan perilaku 

tidak aman (unsafe action) (Tarwaka, 2012). Hal ini diperkuat dengan hasil 

Riset National Safety Council (NSC) yang melaporkan bahwa penyebab 

kecelakaan kerja, 88% karena perilaku tidak aman (unsafe behavior/unsafe 

action), 10% kondisi tidak aman (unsafe condition), dan 2% karena sebab 

yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam (unknown causes) (National 

Safety Council, 2013). Sebuah penelitian di PT. Yoga Indo Global 

menunjukkan kecelakaan kerja dari tahun 2013-2015 sebagian besar 

disebabkan oleh faktor manusia (Syamtinningrum, 2017). Hasil analisis 

McSween (2003) juga menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir di 

sebagian besar organisasi, perilaku berkontribusi sebesar 86-96% terhadap 

cidera. Tingginya unsafe action pekerja akan sebanding dengan kejadian 

kecelakaan kerja, dimana semakin tinggi unsafe action maka semakin tinggi 

kecelakaan kerja yang terjadi (Primadianto, Karisma Putri and Alifen, 2018). 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa perilaku memiliki peran penting 

dalam K3.  

Dewasa ini telah banyak program-program Keselamatan dan Kesehatan  

Kerja (K3) yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam upaya 

memperkecil angka Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) atau Penyakit Akibat 

Kerja (PAK) terutama akibat dari unsafe action sebagai penyumbang 

terbesar. Program-program tersebut digunakan melalui beberapa pendekatan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PENGETAHUAN, PENGAWASAN... AYU NILASARI HABIBAH



4 

 

seperti pendekatan rekayasa, pendekatan sistem, pendekatan perilaku maupun 

pendekatan budaya. Pendekatan perilaku (behavioral safety) dan pendekatan 

budaya (safety culture) lebih dominan digunakan karena masih cukup 

tingginya penyebab kecelakaan yang diakibatkan karena faktor perilaku 

manusia yang tidak aman (unsafe action) (Tarwaka, 2015). Suizer 

menyatakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maka yang perlu 

diperhatikan adalah  behavioral pekerja (Ramadhani, Kurniawan and Jayanti, 

2018). Behavioral safety dapat meningkatkan perilaku aman dan mengurangi 

cidera (Cooper, 2009). Tujuan behavioral safety yaitu untuk mengurangi 

insiden yang dipicu oleh faktor perilaku yang tidak aman atau berisiko. Untuk 

mencapai hal ini, masalah perilaku diidentifikasi dengan berfokus pada 

insiden yang dihasilkan dari interaksi antara orang-orang dan lingkungan 

kerja mereka. Ini dapat mencakup keberadaan, kualitas dan fungsi berbagai 

sistem manajemen (keselamatan dan non-keselamatan), kualitas 

kepemimpinan, sumber daya yang tersedia (keuangan dan non keuangan) dan 

budaya keselamatan secara keseluruhan (Cooper, 2000). 

Sebuah penelitian menunjukkan hasil yang memuaskan dari adanya 

penerapan K3 yang baik di perusahaan obat nyamuk untuk menurunkan 

angka unsafe action. Perusahaan membentuk Behaviour Based Safety sebagai 

salah satu upayanya yang dibuktikan dengan diperoleh hasil safe behaviors 

indexs pada bulan Februari, Maret dan April berturut-turut sebesar 98,04%, 

98,66%, dan 99,2% sehingga terjadi penurunan unsafe action sebesar 0,58%. 
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(Widiyanti, 2016). Untuk mengetahui intervensi yang tepat diterapkan kepada 

pekerja agar tidak melakukan unsafe action maka perlu diketahui lebih lanjut 

faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan pengetahuan, 

pengawasan, dan pelatihan K3 dengan unsafe action pada pekerja pembuatan 

tangki crude oil (Studi Kasus pada Perusahaan Migas Cepu)?”.   

1.2 Identifikasi Masalah  

Perusahaan yang akan diteliti ini merupakan perusahaan minyak dan 

gas (migas) terbesar di Indonesia yang memiliki salah satu cabang perusahaan 

berlokasi di wilayah kerja Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa 

Tengah. Dalam proses bisnisnya perusahaan menggunakan teknologi dan 

inovasi untuk membantu memenuhi kebutuhan energi di seluruh pelosok 

Nusantara. Kegiatan yang beroperasi di wilayah ini adalah usaha hulu yaitu 

eksplorasi serta produksi minyak dan gas yang tersebar di 5 lapangan 

produksi (distrik).  

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor migas, kegiatan usaha 

migas termasuk dalam industri yang memiliki risiko tinggi terhadap kejadian 

kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, kebocoran gas, atau kejadian fatal 

lainnya yang bisa membawa dampak negatif yaitu terganggunya operasi, 

pencemaran lingkungan, dan penurunan produksi migas. Kecelakaan kerja 

pada kegiatan usaha migas banyak disebabkan oleh kurangnya unsafe action 

dan unsafe condition, serta beberapa hal lainnya. Utamanya pada area  
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produksi yang melakukan proses pengolahan minyak dan gas yang menjadi 

salah satu area dengan risiko tinggi (Directorate General of Oil and Gas, 

2018). Sehingga dalam proses bisnisnya, perusahaan menerapkan dan  

melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai motivasi 

utama untuk mencegah KAK dan PAK dari aktivitas pekerjaan yang 

ditimbulkan (International Labour Organization Jakarta, 2013). Selain itu 

penerapan K3 bertujuan untuk menjaga agar setiap proses bisnis dalam 

keadaan aman sehingga membawa interest positif bagi perusahaan. 

Namun, nyatanya masih banyak pekerja yang melakukan unsafe action 

dalam pekerjaan sehingga menyebabkan KAK dan PAK. Tercatat beberapa 

kejadian di salah satu distrik yaitu pada tahun 2018 terjadi lakalantas 

roadtank  yang membawa crude oil (minyak mentah) dan adanya kendaaran 

vendor yang menabrak tiang listrik. Kemudian pada tahun 2020 terjadi 

kebakaran pada ruang bakar di distrik yang sama. Salah satu distrik yang akan 

diteliti ini juga merupakan area yang termasuk dalam kategori high risk. 

Banyak kegiatan berisiko tinggi yang dilakukan di area produksi perusahaan 

minyak dan gas  ini yaitu bersifat physical mulai dari proses loading-

unloading crude oil, penerimaan kondensat dari lapangan, maintenance 

equipment, repairing, hingga membuat project-project baru. Salah satu 

pekerjaan yang saat ini sedang berjalan (on going) dan akan diteliti adalah 

pekerjaan pembuatan tangki baru untuk menampung minyak. Tentunya 

kegiatan tersebut dikerjakan oleh banyak pekerja yang memiliki karakteristik 
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atau latar belakang yang berbeda-beda sehingga memungkinkan pekerja 

berperilaku dengan menghiraukan perilaku aman dan keselamatannya. 

Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap individu akan 

memberikan respon yang berbeda meskipun telah diberikan stimulus yang 

sama. Karakteristik responden ini berfungsi untuk memproses stimulus 

misalnya jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja, tingkat 

pengetahuan,dan sebagainya. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pekerja ini seringkali dilakukan dengan 

terburu-buru untuk mengerjar target/deadline ditambah lagi dengan pekerja 

yang lupa tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), seperti misalnya lupa 

tidak memasang chain strip pada safety helmet yang seringkali banyak 

ditemui pada pekerja. Hal-hal seperti ini mungkin dianggap kecil namun bisa 

berakibat fatal. Mengingat karakteristik responden yang berbeda-beda pada 

pekerja, maka penting untuk pekerja mendapatkan pelatihan dasar K3. 

Pelatihan yang efektif dan komprehensif menjadi faktor pendukung yang baik 

meningkatnya partisipasi dari pekerja serta menambah skills dalam penerapan 

K3. Pekerja membutuhkan pelatihan yang cukup untuk merasa yakin bahwa 

mereka dapat menyelesaikan setiap langkah prosedural secara efektif, tetapi 

pekerja juga perlu meyakini bahwa proses ini bermanfaat (Geller, 2001).  

Tidak hanya itu saja, sebagai area dan pekerjaan yang termasuk dalam 

kategori risiko tinggi maka perlu adanya pengawasan yang ketat, berjenjang 

dan secara intensif terkait K3 terhadap seluruh pekerja yang bekerja pada 
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area/kegiatan tersebut. Sehingga dapat meminimalisir adanya unsafe action 

yang dilakukan pekerja. Namun, dengan adanya kondisi pandemi saat ini, 

terdapat perubahan yang signifikan terhadap pengaturan sistem kerja yang 

bertujuan untuk menghindari adanya kerumunan serta mengurangi interaksi 

antar pekerja yang berisiko. Hal ini berdampak pada pengawasan yang 

dilakukan kepada pekerja yang berada di area risiko tinggi yang semula 

(sebelum pandemi) pengawasan/safety patrol dilakukan dalam waktu 

setengah hari penuh, kini pengawasan disesuaikan dengan kondisi yang ada 

dengan melakukan perubahan waktu menjadi 1 jam setiap harinya dan 

dilakukan hanya 1 kali dalam 2 shift. Tentunya situasi atau kondisi saat ini 

akan berdampak besar terhadap perilaku pekerja di area tersebut yang 

memungkinkan unsafe action sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan kerja 

yang dapat mengganggu operasional perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut akan berdampak pada 

meninngkatnya kecelakaan kerja apabila unsafe action tidak dikendalikan 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan 

pengetahuan, pengawasan, dan pelatihan K3 dengan unsafe action pada 

pekerja pembuatan tangki crude oil (Studi Kasus pada Perusahaan Migas 

Cepu)?”. 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, 

pengawasan, dan pelatihan pekerja pembuatan tangki crude oil perusahaan 
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migas Cepu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Frank 

Bird Jr. dan  Germain (1980) dalam Tarwaka (2012) tentang Teori Domino 

Kecelakaan yang merupakan modifikasi dari Teori Domino milik Heinrich. 

Dalam Teori Domino Kecelakaan milik Frank Bird Jr. dan Germain (1980) 

dalam Tarwaka (2012) diketahui bahwa unsafe action dan unsafe condition 

sebagai penyebab langsung kecelakaan  memiliki sebab lain yang disebut 

penyebab dasar dimana dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor personal dan 

faktor pekerjaan. Faktor personal dan faktor pekerjaan ini terdiri dari 

beberapa hal yang diantaranya sebagai variabel independen yang diteliti yaitu 

karakteristik responden, pengetahuan, pengawasan, dan pelatihan. Sementara 

unsafe action sebagai variabel dependen.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijabarkan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 

bagaimana kuat hubungan antara pengetahuan, pengawasan, dan pelatihan K3 

dengan unsafe action pekerja pembuatan tangki crude oil di Perusahaan 

Migas Cepu? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan pengetahuan, pengawasan, dan pelatihan K3 dengan unsafe 

action pada pekerja pembuatan tangki crude oil di Perusahaan Migas 

Cepu. 
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1.4.2 Tujuan Khusus  

Berdasarkan tujuan umum diatas, tujuan khusus penelitian ini 

antara lain sebagai berikut  : 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden (usia, masa kerja, dan 

tingkat pendidikan) pekerja pembuatan tangki crude oil Perusahaan 

Migas Cepu. 

b. Mengidentifikasi pengetahuan pekerja pembuatan tangki crude oil 

Perusahaan Migas Cepu. 

c. Mengidentifikasi pengawasan pekerja pembuatan tangki crude oil 

Perusahaan Migas Cepu. 

d. Mengidentifikasi pelatihan pekerja pembuatan tangki crude oil 

Perusahaan Migas Cepu. 

e. Menganalisis unsafe action pekerja pembuatan tangki crude oil  

f. Menganalisis hubungan karakteristik responden (usia, masa kerja, 

dan tingkat pendidikan) dengan unsafe action pekerja pembuatan 

tangki crude oil Perusahaan Migas Cepu. 

g. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan unsafe action pekerja 

pembuatan tangki crude oil Perusahaan Migas Cepu. 

h. Menganalisis hubungan pengawasan dengan unsafe action pekerja 

pembuatan tangki crude oil Perusahaan Migas Cepu. 

i. Menganalisis hubungan pelatihan dengan unsafe action pekerja 

pembuatan tangki crude oil Perusahaan Migas Cepu. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat bagi Perusahaan  

Dapat menjadi masukan dan informasi terkait pengetahuan, 

pengawasan, dan pelatihan K3 yang berhubungan dengan unsafe 

action sehinga menjadi pertimbangan penerapan K3 yang lebih 

baik di perusahaan. 

b. Manfaat bagi Peneliti 

Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku 

perkuliahan ke lingkungan kerja yang nyata dan memperoleh 

pengalaman langsung terkait hubungan pengetahuan, pengawasan, 

dan pelatihan K3 dengan unsafe action. 

c. Manfaat bagi Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi atau 

rujukan bagi peneliti lain yang membutuhkan. 
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