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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu akar penyebab sebagian besar dari bencana industri yaitu

ketiadaan praktek manajemen keselamatan (safety management practices) yang

memadai. Safety management practices tidak hanya memperbaiki kondisi kerja,

tetapi juga berpengaruh terhadap kepatuhan keselamatan (safety compliance)

karyawan. Tingkat kepatuhan karyawan juga dapat diketahui melalui pengetahuan

keselamatan (safety knowledge) yang dimiliki.

Safety management practices merupakan hal penting yang harus

diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena berkaitan erat

dengan kelangsungan hidup pekerja. Pekerja merupakan komponen aset

terpenting dalam pelaksanaan industri yang menentukan bagi perusahaan. Dalam

menjalankan bisnis usaha yang aman maka penerapan safety management

practices harus dilaksanakan secara konsisten agar tercipta iklim keselamatan

yang kondusif.

Menurut Lu dan Tsai (2007) iklim keselamatan terdiri atas enam dimensi,

yaitu praktek manajemen keselamatan, praktek keselamatan atasan, sikap

keselamatan, pelatihan keselamatan, keselamatan kerja dan praktek keselamatan

rekan kerja. Dalam Hayes et. al (1998) safety management practices merupakan

penerapan dan pelatihan keselamatan kerja yang dilakukan perusahaan kepada

pekerjanya. Kecelakaan kerja akan semakin tinggi jika perusahaan tidak

melaksanakan safety management practices dengan baik.
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Borman dan Motowidlo (1993) mendefinisikan safety compliance sebagai

aktivitas utama yang harus dilakukan individu untuk mempertahankan

keselamatan di tempat kerja, termasuk didalamnya kepatuhan akan prosedur kerja

dan menggunakan peralatan pelindung diri. Di sisi lain, Hagan et. al., (2001) juga

menjelaskan bahwa safety compliance merupakan perilaku karyawan dengan cara

meningkatkan keselamatan dan kesehatan pribadi mereka sendiri.

Hal tersebut didukung Neal dan Griffin (2002) yang mengatakan bahwa

kepatuhan pada peraturan keselamatan kerja menggambarkan aktivitas inti yang

harus dilaksanakan oleh seseorang untuk memelihara keselamatan tempat kerja.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa safety compliance meliputi kepatuhan terhadap

peraturan keselamatan, mengikuti prosedur yang benar, dan menggunakan alat

yang tepat.

Selain safety compliance faktor lain yang turut mendukung safety

management practices dapat berjalan baik adalah safety knowledge. Safety

knowledge sangat penting untuk memahami perilaku keselamatan kerja, karena

pengetahuan yang di peroleh karyawan dapat di terapkan di dalam lingkungan

kerja. Safety knowledge dipengaruhi oleh pengetahuan karyawan terhadap

prosedur keselamatan kerja yang diberikan atau diterapkan di dalam perusahaan.

Dengan adanya safety knowledge tentu karyawan lebih waspada terhadap

kecelakaan kerja serta tingkat safety compliance pun meningkat.

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan dasar untuk

mengerjakan sesuatu atau bertindak, serta terkait dengan pengalaman dan

pendidikan. Dengan tingkat pengalaman dan pendidikan yang tinggi, maka
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seseorang cenderung lebih patuh pada aturan. Didukung juga oleh Zhou et. al

(2008) yang membuktikan bahwa pengalaman personal, yang terdiri atas

pengalaman kerja dan tingkat pendidikan, dapat mempengaruhi

kepatuhan. Berdasarkan teori tersebut pengetahuan akan suatu hal cenderung

disertai dengan penerapan sikap. Tentunya hal ini berperan penting dalam

mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Sehingga diperlukan suatu manajemen yang

dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau mengurangi kemungkinan suatu

kecelakaan terjadi pada para tenaga kerja.

Perilaku keselamatan secara tidak langsung sangat erat hubungannya

dengan safety knowledge dan safety compliance. Serta dengan adanya safety

knowledge kerja yang tinggi, maka karyawan mampu mengerti dan memahami

arti keselamatan kerja dengan baik yang tentunya akan meningkatkan safety

compliance di tempat kerja. Komponen terpenting dalam menjaga keselamatan

jiwa dan keselamatan peralatan kerja adalah pengetahuan dan kepatuhan tentang

penggunaan perlengkapan keselamatan kerja bagi karyawan.

Keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja atas hak

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan

meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap

orang lain yang berada ditempat kerja, sumber produksi dipelihara dan

dipergunakan secara aman dan efisien (Suma’mur, 1995:4). Pentingnya peran

tenaga kerja dalam upaya peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja,

tentu tidak terlepas dari dukungan manajemen perusahaan. Dukungan yang

diberikan dapat berupa penerapan kebijakan-kebijakan yang jelas dan yang dapat
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diterapkan sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada, saat kebijakan tersebut

diberlakukan.

Dipilihnya PT. Varia Usaha Beton sebagai tempat penelitian, karena

karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan berhubungan dengan alat-alat

produksi yang membutuhkan ketelitian serta adanya penggunaan bahan kimia.

Selain itu, perusahaan juga berusaha menciptakan safety management practices

yang baik dengan membuat peraturan ataupun himbauan mengenai pentingnya

keselamatan dalam perusahaan, serta memberikan bimbingan bagi karyawan

dalam lingkungan kerja yang aman dan nyaman, hal ini demi mendukung

tercapainya tujuan bersama.

PT. Varia Usaha Beton merupakan perusahaan yang bergerak disektor

konstruksi, khususnya pembangunan infrastruktur dan properti. PT. Varia Usaha

Beton juga ikut berpartisipasi melalui usaha penyediaan produk-produk Beton

Siap Pakai, Beton Mansory dan Batu Pecah Mesin/Base Coarse, serta bahan

bangunan lainnya yang berbahan baku semen. Selain itu, perusahaan juga

memiliki usaha penunjang yang lain yaitu Usaha Jasa (service) dan Keagenan.

Perusahaan PT. Varia Usaha Beton ini berlokasi di Jl. Letjend S. Parman 38

Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

Dalam pelaksanaan proses produksi, PT. Varia Usaha Beton juga tidak

terlepas dari adanya faktor-faktor serta potensi-potensi bahaya yang ada di

dalamnya. Sesuatu yang terjadi tentu dapat menghambat proses produksi,

termasuk diantaranya adalah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja,

kebakaran, maupun akibat dari bencana alam. Untuk itu perlu adanya persiapan
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dini sebagai pencegahan hal-hal yang tidak ingin ditanggung oleh PT. Varia

Usaha Beton baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis.

Sadar akan arti pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja

maka PT. Varia Usaha Beton memiliki manajemen operasional khusus, yaitu

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berada dibawah

naungan Bagian Inovasi dan Sistem Manajemen. Pelaksanaan K3 ini diterapkan

dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yang mana dalam

pelaksanaannya semakin lama semakin dibutuhkan. Dan tentunya untuk dapat

mewujudkan safety management practices yang baik dimana karyawan memiliki

tingkat safety knowledge dan safety compliance yang tinggi.

Pada prinsipnya, semua permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan

dan keselamatan kerja adalah menjadi tanggung jawab setiap orang. Setiap

karyawan sudah sepatutnya patuh dalam setiap kegiatan kesehatan dan

keselamatan kerja, paling tidak pada masing-masing lingkungan kerjanya. Ini

disebabkan karena dalam suatu lingkungan industri, selalu terdapat kegiatan yang

melibatkan berbagai peralatan teknik dan sumber daya manusia. Meskipun secara

keseluruhan beban tanggung jawab atas berlangsungnya operasional kesehatan

dan keselamatan kerja di perusahaan akan berada pada pundak pimpinan

perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengambil skripsi

berjudul “Pengaruh Safety Management Practices terhadap Safety Compliance

dengan dimediasi Safety Knowledge pada Karyawan Produksi PT. Varia Usaha

Beton Sidoarjo”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah safety management practices berpengaruh signifikan

terhadap safety compliance pada karyawan produksi PT. Varia

Usaha Beton Sidoarjo ?

2. Apakah safety management practices berpengaruh signifikan

terhadap safety compliance dengan dimediasi safety knowledge pada

karyawan produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penelitian

ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui safety management practices berpengaruh

signifikan terhadap safety compliance pada karyawan produksi PT.

Varia Usaha Beton Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui safety management practices berpengaruh

signifikan terhadap safety compliance dengan dimediasi safety

knowledge pada karyawan produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kontribusi pada keilmuan manajemen

khususnya pada bidang manajemen sumber daya manusia tentang

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH SAFETY MANAGEMENT ... RESTIKA TITIK ANGGARINA



7

pengaruh safety management practices terhadap safety compliance

dengan dimediasi safety knowledge.

2. Sebagai salah satu bahan acuan dalam evaluasi terhadap

pelaksanaan safety management practices guna meningkatkan

safety compliance serta mengetahui tingkat safety knowledge pada

karyawan produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo.

3. Untuk dapat memberikan informasi pada pihak lain yang akan

mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana antara

bab satu dengan bab yang lain terdapat keterkaitan yang erat. Adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini secara ringkas menjelaskan latar belakang penelitian secara

garis besar pada PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo. Selain itu dalam

bab ini juga berisi tentang perumusan masalah yang menjadi dasar

dilakukannya penelitian, tujuan dari penelitian, dan manfaat yang

diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang

berhubungan dengan topik skripsi, penelitian sebelumnya, serta

hipotesis dan kerangka berpikir.
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BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang

digunakan, juga menjelaskan identifikasi variabel, definisi

operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan

data, populasi dan sample, dan teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisa atas data yang telah diperoleh

dari objek yang diteliti mulai dari gambaran umum perusahaan

yaitu PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo, analisis permasalahan,

pembuktian hipotesis penelitian yang telah ditemukan dalam bab

sebelumnya serta pembahasan sesuai hasil penelitian.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan yang diambil dari evaluasi yang

telah dilakukan pada Bab IV yaitu hasil dan pembahasan serta

saran yang perlu diberikan kepada perusahaan.
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