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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga di suatu 

perusahaan sehingga dalam proses kejadiannya tidak terdapat unsur perencanaan 

maupun kesengajaan baik oleh perusahaan itu sendiri maupun tenaga kerja yang 

terkait kecelakaan bukanlah peristiwa yang tunggal, melainkan merupakan suatu 

kejadian yang timbul karena adanya beberapa penyebab. Pada dasarnya  kecelakaan   

adalah   sebuah   kejadian  yang  tidak terduga yang menyebabkan cedera atau 

kerusakan (Ridley, 2006).  

Menurut laporan Jamsostek (2013) kasus kecelakaan kerja rata-rata tumbuh 

1,76% setiap tahunnya dan sebagian besar korban dari kasus tersebut kembali 

sembuh. Pada tahun 2013 terjadi 103.285 kasus kecelakaan kerja, atau rata-rata 

terjadi 283 kecelakaan kerja setiap hari, dengan korban meninggal rata-rata 7 orang, 

cacat 18 orang dan sisanya kembali sembuh. 

Cooper (2001) berpendapat walaupun sulit untuk di kontrol secara tepat, 80- 95% 

dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh unsafe behavior. Pendapat 

Cooper (2009) tersebut didukung oleh hasil riset dari National Safety Council (NSC) 

(2011) menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan kerja 88% adalah adanya unsafe 

behavior, 10% karena unsafe condition dan 2% tidak diketahui penyebabnya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh DuPont Company (2005) menunjukkan bahwa 
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kecelakaan kerja 96% disebabkan oleh unsafe behavior dan 4% disebabkan oleh 

unsafe condition. Berdasarkan hasil riset tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku manusia merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam 

mengakibatkan kecelakaan kerja (Cooper, 2009). Oleh sebab itu diperlukan suatu 

pendekatan perilaku untuk mencegah kecelakaan kerja. 

Behavior based safety adalah aplikasi sistematis dari riset psokologi tentang 

perilaku manusia pada masalah keselamatan di tempat kerja (Cooper, 2001). Pada 

dasarnya metode ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan kinerja keselamatan 

(safety performance) yang lebih baik (Cooper, 2001).  

Safety performance mencakup organisasi keamanan dan manajemen, peralatan 

keselamatan dan prosedur keselamatan, statistik kecelakaan, pelatihan dan evaluasi 

keselamatan, investigasi kecelakaan dan praktek pelatihan keselamatan (Wu et al., 

2008). Safety performance akan didefinisikan sebagai "kualitas pekerjaan yang terkait 

dengan keselamatan". Kerja yang terkait dengan keselamatan dianggap sebagai upaya 

yang dilakukan untuk mencapai keselamatan. Safety performance dapat dianggap 

sebagai bagian dari total kinerja organisasi (Wu et al., 2008). Peningkatan safety 

performance dalam suatu organisasi dapat menurunkan risiko kecelakaan melalui 

implementasi perilaku aman dalam bekerja pada semua tingkatan di tempat kerja. 

Safe behavior adalah suatu bentuk perilaku, maka pendekatan yang dilakukan 

untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan adalah pendekatan perilaku. 

Berdasarkan model Antecendents-Behavior-Consequence (ABC), perilaku 

dipengaruhi langsung oleh Antecendents, yaitu suatu kondisi atau rangsangan yang 
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mendahului terjadinya perilaku tertentu. Behavior adalah setiap hal yang dapat diukur 

langsung yang dilakukan tenaga kerja, termasuk berbicara, bertindak, dan melakukan 

fungsi fisik. Consequence adalah hal yang dapat menentukan perilaku tersebut akan 

terulang kembali (Geller, 2001). Faktor yang mempengaruhi safe behavior meliputi 

faktor individu (motivasi, persepsi, pengetahuan, safety needs) dan faktor organisasi 

(peran manajemen, peraturan prosedur K3, safety campaign, safety incentive).  

Sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, banyak 

perusahaan menggunakan program safety incentive dalam upaya memotivasi 

pekerjanya agar selalu berperilaku aman. Program ini memberikan imbalan pada 

pekerja untuk mencapai tujuan keselamatan tertentu. Contoh penghargaan meliputi 

kas, makanan, barang berwujud, dan pengakuan publik. Perusahaan dapat 

memberikan imbalan tersebut atas dasar kinerja individu atau kelompok tergantung 

pada desain program (Government Accountability Office, 2012). 

Ada dua jenis program safety incentive (Government Accountability Office, 2012): 

1. Rate-based programs, memberi hadiah pada pekerja untuk pencapaian 

rendahnya atau tidak adanya laporan kecelakaan kerja / cedera pada waktu 

tertentu. 

2. Behavior-based programs, memberikan hadiah pada pekerja untuk perilaku 

tertentu seperti merekomendasikan perbaikan K3 atau melaporkan kejadian near 

miss.  
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Penelitian sebelumnya yang mengevaluasi program safety incentive memiliki 

hasil kesimpulan bahwa ada pengaruh safety incentive terhadap safety performance 

(Gangwar dan Goodrum, 2005). 

PT Badak Natural Gas Liquefaction atau lebih dikenal dengan PT Badak NGL 

adalah perusahaan penghasil gas alam cair LNG (Liquid Natural Gas) terbesar 

di Indonesia dan salah satu kilang LNG yang terbesar di dunia.  

PT Badak NGL menerapkan Sistem Manajemen SHE-Q, yaitu konsep 

keselamatan komprehensif yang mencakup keselamatan (safety), kesehatan (health), 

lingkungan (environment), dan kualitas (quality). Penerapan Sistem Manajemen SHE-

Q bertujuan melindungi keselamatan semua pekerja, baik pekerja tetap maupun 

pekerja dari pihak kontraktor.  

PT Badak NGL telah memperoleh sejumlah penghargaan dan sertifikat dari kedua 

lembaga nasional dan internasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti 

akreditasi ISO 14001, Safety Award dari British Safety Council (Inggris), Dewan 

Keselamatan Nasional (AS) , dan Zero Accident dari pemerintah Republik Indonesia 

serta ISO 9001 versi 2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Motto “I am Committed 

To Safety” sungguh menjadi budaya kerja, PT Badak NGL mengadopsi sistem yang 

digunakan secara internasional untuk mengukur, meningkatkan dan menunjukkan 

kinerja keselamatan, kesehatan, lingkungan perusahaan dan mutu serta manajemen 

keselamatan proses, yakni International Sustainability Rating System Edition 8 

(ISRS8).  
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Beberapa kecelakaan kerja masih terjadi. Berdasarkan berbagai kasus kecelakaan 

kerja yang telah dilaporkan, para ahli keselamatan kerja kemudian melakukan 

penyelidikan dan selanjutnya berkesimpulan bahwa suatu kecelakaan yang berakibat 

fatal biasanya terjadi tidak begitu saja datang dengan tiba-tiba. Ternyata kasus 

kecelakaan mempunyai bentuk seperti piramida. Suatu kejadian kecelakaan fatal , 

biasanya didahului dengan adanya 10 kali kejadian kecelakaan ringan. Kejadian 10 

kecelakaan ringan itupun sebelumnya juga didahului oleh adanya 30 kecelakaan yang 

mengakibatkan rusaknya peralatan (property damage). Kejadian 30 kecelakaan yang 

berakibat rusaknya peralatan muncul setelah adanya 600 kejadian nyaris celaka (near 

miss) . Near miss ini sendiri terjadi karena adanya 10.000 sumber bahaya yang ada di 

sekitar pekerja (Susilo, 2010). 

Sejak fatality accident di tahun 2006 PT Badak NGL telah mencatat 67,6 juta jam 

kerja aman (safe man hours) dari 2,865 hari kerja aman (safe working days) di bulan 

Oktober tahun 2014. Laporan terbaru pada periode oktober 2013 – oktober 2014, 

terjadi 5 kasus kejadian nyaris celaka (near miss), 5 kasus property damage, 6 kasus 

failure of asset, 6 kasus kejadian trip, 1 kasus kejadian medical treatment, 1 kasus 

kejadian first aid, 5 kasus kejadian traffic accident, dan 1 kasus kejadian restricted 

work day case. Sebagai bentuk komitmen yang tinggi dari manajemen puncak dan 

menengah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja PT Badak 

NGL terus melakukan perbaikan di segala bidang, salah satunya menjalankan 

program safety incentive. Sejak tahun 2006 departemen SHE –Q menjalankan 

program safety incentive sebagai upaya dari safe behavior, program safety incentive 
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selama ini belum pernah dievaluasi dalam implementasinya, apakah safety incentive 

ini memiliki pengaruh pada safety performance.   

 

1.2 Kajian Masalah 

Menurut Suizer (1999) penyumbang terbesar dalam terjadinya kecelakaan kerja 

adalah unsafe behavior maka untuk mengurangi kecelakaan kerja dan untuk 

meningkatkan safety performance diperlukan usaha yang memfokuskan pada 

pengurangan unsafe behavior. Usaha tersebut salah satunya dengan membuat 

program safety incentive sebagai upaya memotivasi pekerja untuk berkontribusi 

terhadap program keselamatan kerja yang telah dicanangkan perusahaan  dengan 

perilaku keselamatan kerja yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang telah dipaparkan tersebut, maka perlu 

diteliti lebih lanjut pengaruh safety incentive dan safe behavior terhadap safety 

performance di PT BADAK NGL Bontang Kalimantan Timur. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah ada pengaruh safety incentive dan safe behavior terhadap safety 

performance di PT BADAK NGL Bontang Kalimantan Timur? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh safety incentive dan safe behavior terhadap  safety 

performance di PT. BADAK NGL Bontang Kalimantan Timur. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1.Mengidentifikasi faktor individu meliputi pengetahuan K3, persepsi, dan 

motivasi pada tenaga kerja di PT BADAK NGL. 

2.Mengidentifikasi pemahaman safety incentive pada tenaga kerja di PT 

BADAK NGL. 

3.Mengidentifikasi safe behavior pada tenaga kerja di PT BADAK NGL. 

4.Mengidentifikasi safety performance pada tenaga kerja di PT BADAK NGL. 

5.Menganalisis pengaruh faktor individu terhadap safe behavior di PT 

BADAK NGL. 

6.Menganalisis pengaruh safety incentive terhadap safe behavior di PT 

BADAK NGL. 

7.Menganalisis pengaruh faktor individu terhadap safety performance di PT 

BADAK NGL  

8.Menganalisis pengaruh safe behavior terhadap safety performance di PT 

BADAK NGL  

9.Menganalisis pengaruh safety incentive terhadap safety performance di PT 

BADAK NGL. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS PENGARUH SAFETY INCENTIVE DAN SAFE... AFWINA LUTHFANNY FATHNIN



8 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis  

1. Dapat dijadikan bahan referensi dalam penerapan safety incentive dan 

sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan kurikulum ataupun metode 

pangajaran di masa berikutnya. 

2. Meningkatkan keilmuan dalam bidang K3 khususnya yang berkaitan 

dengan safety incentive dan safe behavior. 

1.5.2 Terapan 

1. Memberikan konstribusi positif bagi instansi tempat penelitian khususnya 

memberikan gambaran dan analisa mengenai safety incentive dan safe 

behavior dalam upaya meningkatkan safety performance. 

2. Sarana untuk menerapkan ilmu, meningkatkan kemampuan di bidang 

penelitian, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam 

mengaplikasikan program safety incentive, safe behavior, dan safety 

performance. 
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