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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalah kedisiplinan kerja merupakan hal yang penting dalam 

sebuah organisasi karena dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan 

kerja.Kecelakaan kerja tidak akan terjadi jika para pekerja benar-benar 

mematuhi ketentuan dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Waluyo (2013, h.98) berpendapat bahwa secara filosofis keselamatan 

dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan 

dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani pekerja.Berkaitan 

dengan hal tersebut maka, K3 adalah suatu kewajiban bagi perusahaan 

untuk memenuhi hak para pekerja dalam hal kesehatan dan keselamatan 

dalam bekerja baik di pemerintahan maupun di perusahaan 

swasta.Untuk mendukung program K3 tersebut maka, pemerintah 

mengeluarkan undang-undang untuk mengatur keselamatan dan 

kesehatan kerja para pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaanya. 

Barthos (2001, h.138) mengatakan bahwa undang-undang yang 

mengatur tentang hal ini adalah UU No. 13 tahun 2003 pasal 86 dan 87 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu K3 tersebut juga 

didukung oleh UU No. 1 tahun 1970 yang berisi tentang syarat-syarat 

keselamatan kerja diantaranya tentang alat-alat perlindungan diri pada 

pekerja. 



 

 

2 
 

  

Kecelakaan kerja tidak akan terjadi jika para pekerja benar-benar 

mematuhi ketentuan dalam K3. Menurut sumber data Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat BPJS 

(Anonim, 2015) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2015, 

menunjukkan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh Indonesia 

mencapai 105.182 kasus, dengan korban jiwa 2.375 orang. Kemudian 

juga dilangsir oleh International Labour Organization (Anonim, 2016) 

mencatat, setiap hari di dunia terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja. 

Sedangkan di Indonesia, terdapat kasus kecelakaan yang setiap harinya 

dialami para buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja berkisar 30% terjadi 

kecelakaan kerjayang diantaranya terjadi di sektor konstruksi. Melihat 

kenyataan di atas maka, perlu kita ketahui penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja di Indonesia. 

Dessler (2009, h.278) berpendapat bahwa penyebab kecelakaan 

kerja terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah 

perlengkapan kerja yang tidak dipakai saat bekerja, pekerja yang tidak 

disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dan cenderung 

menabrak prosedur, faktor non-tehnis seperti musibah dan lain-

lain.Setelah melihat kondisi tersebut maka, perlu pekerja ketahui tentang 

semua informasi K3 sebelum pekerja melakukan pekerjaanya baik 

bekerja di konstruksi maupun di perusahaan tekstil seperti PT APAC 

Inti Corpora di Bawen Semarang. 

PT APAC inti Corpora adalah perusahan pertekstilan yang besar 

di Indonesia sebagai pemasok tekstil utama.Sebagai perusahaan tekstil 

seluruh pekerja perusahaan wajib mematuhi K3 yang sudah ditetapkan 
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oleh pemerintah dan perusahaan tempat pekerja. Pada PT APAC Inti 

corpora ini, saat proses produksi para pekerja rawan mengalami 

kecelakaan dan rawan terkena gangguan kesehatan. Terutama pada 

bagian spinningdan weaving yang berisiko mengalami kecelakaan serta 

gangguan kesehatan. Pada bagian spinning bertugas mengolah kapas 

menjadi benang sedangkan pada bagian weaving  mengolah benang 

menjadi kain.  

PT APAC melindungi para pekerjanya dengan melengkapi 

beberapa perlengkapan seperti pelindung telinga dan pelindung 

hidung/masker agar para pekerja dapat melindungi dirinya dari limbah 

selama proses produksi tersebut. Data yang diperoleh dari bagian 

kepegawaian PT APAC, menunjukkan bahwa selama tahun 2015 telah 

terjadi kasus 60 kecelakaan kerja ditempat kerjaseperti tertusuk jarum, 

jari terjepit mesin, mata terkena cipratan cairan, dan kebakaran. Selain 

kecelakaan kerja para pekerja juga mengalami penyakit yang disebabkan 

oleh lingkungan kerja. Data yang lain juga menyebutkan bahwa selama 

periode tahun 2015 terdapat 537 orang terkena gangguan sistem 

respirasi, 128 orang terkena infeksi, serta 43 orang terkena gangguan 

mata. Pada bulan Januari 2016 kasus kesehatan yang terjadi pada 

pekerja di PT APAC Inti Corpora mengalami peningkatan. Data 

menyebutkan 592 orang terkena gangguan sistem respirasi, 256 orang 

terkena infeksi, serta 60 orang terkena gangguan mata. Untuk 

mendapatkan data yang akurat maka peneliti melakukan pra survey 

dengan wawancara kecil secara langsung kepada petugas poliklinik 

pratama di PT APAC Inti Corpora tersebut. 
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Hasil prasurvey tersebut menyatakan bahwa gangguan yang 

dialami pada pekerja diakibatkan ketidakdisiplinan para 

pekerja.Penyebabnya adalah pekerja tidak mentaati peraturan 

perusahaan seperti pekerja yang tidak memakai alat perlindungan diri 

(APD). Gangguan kesehatan yang lain seperti respirasi merupakan salah 

satu gangguan yang banyak dialami oleh pekerja terutama pada pekerja 

bagian spinning, bahwa kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan para 

pekerja disebabkan para pekerja yang kurang disiplin dalam melakukan 

tugasnya. Terutama dalam pemakaian alat pelindung diri seperti pada 

pekerja yang tidak memakai masker standar yang dapat menimbulkan 

risiko gangguan pernafasan. Untuk itu standarisasi perlengkapan 

perlindungan kerja perlu diterapkan kepada para pekerja agar kesehatan 

dan keselamatan pekerja mampu dilindungi. 

Soleman dan Sitania (2011, h.125) mengatakan bahwa 

standarisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), cenderung diabaikan 

dan tidak dipatuhi seperti pemakaian alat perlindungan diri (APD) 

sehingga pekerja rentan terkena risiko gangguan kesehatan yang 

diakibatkan oleh tempat kerja maupun bahan-bahan proses pekerjaan 

tersebut.Riyadina(2007, h.25) juga menyebutkan bahwa salah satu 

faktor penting dalam proses pekerjaan adalah pemakaian alat pelindung 

diri (APD) di dalam melindungi dirinya dalam proses melakukan 

pekerjaannya.Data lain juga menyebutkan bahwa 68,1% pekerja sudah 

patuh menggunakan APD sedangkan 31,9% tidak  menggunakan APD. 

Analisa ini menunjukkan 82,3% pekerja memiliki tingkat pengetahuan 
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yang cukup tinggi mengenai APD tetapi hanya 41,7% pekerja yang 

mengaku selalu memakai APD.  

Dari keterangan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kesadaran pemakaian APD dengan 

keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Handayani, Wibowo, dan Suryani (2010, h.208)di 

PT Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta, menemukan hasil 

bahwa semakin tinggi kedispilinan pemakaian alat pelindung diri maka 

risiko kecelakaan semakin rendah, begitu juga sebaliknya apabila 

kedispilinan yang dimiliki pekerja rendah maka risiko kecelakaan 

semakin tinggi. 

Hasibuan (2009, h.193) berpendapat bahwa kedisiplinan sebagai 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada dua poin dalam definisi di 

atas, yaitu kesadaran yang merupakan sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis 

maupun tidak. 

Menurut Siswantara (dalam Setyaningdyah, Kertahadi, dan 

Thoyib, 2013, h. 145) disiplin kerja merupakan motor utama dalam 

beroperasinya suatu organisasi karena menggerakkan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang ditargetkan. Selanjutnya, tingkat disiplin 

karyawan melalui kepatuhan norma dalam organisasi dapat 

mempengaruhi efektivitas dan produktifitas organisasi. 
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Fathoni (2006, h.173) mengatakan bahwa pada dasarnya banyak 

faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu 

organisasi, di antaranya adalah tujuan dan kemampuan, keteladanan 

pemimpin, balas jasa, keadilan, waskat (pengasawan melekat), sanksi 

hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Pada penelitian ini 

yang akan dijadikan variabelbebas adalah faktor kepemimpinan. 

Hasibuan (2009, h.195) mengatakan bahwa pemimpin merupakan 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 

agar dapat melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginannya dan 

sesuai dengan tujuan organisasi. Disiplin pekerja dapat dibentuk dan 

dikelola oleh pemimpin, Kouzes & Posner (dalam Raharjo dan Nafisah, 

2006, h.71) menyatakan pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap keberhasilan organisasi. 

Menurut Gibson (dalam Handayani, 2010,h.85) kepemimpinan 

adalah suatu gaya untuk memengaruhi individu sehingga tercapainya 

tujuan. Kepemimpinan adalah hubungan dimana pemimpin 

memengaruhi orang lain untuk bekerja sama melaksanakan tugas-tugas 

yang saling berkaitan guna mencapai tujuan bersama (Abdillah dan 

Wajdi, 2011, h.4). Gaya kepemimpinan menurut Nasyaroeka (2011, 

h.10) adalah pola tingkah laku yang dibentuk untuk mencapai tujuan 

tertentu yang berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan dan dapat 

memengaruhi tingkah laku bawahan.Ada beberapa tipe kepemimpinan 

di sebuah perusahaan, salah satunya adalah kepemimpinan 

transformasional. 
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Menurut Kinicki dkk., (dalam Sadeghi dan Pihie, 2012, h.188), 

bahwa kepemimpinan Transformasional merupakan cara pemimpin 

untuk membuat perubahan pada suatu organisasi atau pemimpin dapat 

menjadi agen perubahan dengan cara mendorong dan memotivasi para 

bawahan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan Bass dan 

Ringgo (dalam Hamdani dan Handoyo, 2012, h. 6) berpendapat lain 

bahwa kepemimpinan transformasional berpusat pada asumsi para 

pemimpin untuk dapat mengubah keyakinan, asumsi, dan perilaku 

karyawan dengan menarik pentingnya hasil organisasi. Kepemimpinan 

transformasional lebih menekankan hasil untuk kepentingan organisasi 

berbeda dengan kepemimpinan transaksional yang mengandalkan 

kepentingan pribadi sebagai dasar memotivasi para karyawan. 

Untuk mengetahui kepemimpinan di perusahaan tekstil, penulis 

mencoba untuk mewawancarai 3 orang yang bekerja pada unit spinning. 

Dari hasil tersebut diungkap bahwa ketua unit spinning sering 

melakukan komunikasi dengan bawahannya seperti memotivasi 

bawahannya untuk lebih disiplin dalam mentaati peraturan yang ada 

tetapi dengan tidak adanya reward yang diberikan para pekerja menjadi 

kurang termotivasi untuk lebih berprilaku disiplin. 

Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wollah dan 

Soegoto (2015, h.169) menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan BPR Milenia, sedangkan kepemimpinan 

transaksional berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan.Penelitian lain dilakukan oleh Sutarmaningtyas, Hakam, dan 
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Iqbal (2014, h.1) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

dan kepemimpinan transaksional memiliki hasil yang signifikan yang 

kuat terhadap disiplin kerja pada karyawan PT. Adira Dinamika 

Multifinance. Penelitian mengenai gayakepemimpinan terhadap disiplin 

juga telah diteliti oleh Sutarmaningtyas (dalam Jaya dan Adnyani, 2015, 

h.2707) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

dan transaksional sama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja pegawai. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam apakah ada hubungan antara gaya 

kepemimpinan transformasional dengan disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri bagi pekerja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk adalah mengetahui secara 

empirik hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan 

disiplin pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri (APD). 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian inidiharapkan dapat menambah pengetahuan 

di bidang psikologi, khususnya pada bidang Psikologi Industri yang 

membahas tentang kepemimpinan transformasional. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

referensi dan pedoman bagi PT APAC Inti Corpora khususnya 

mengenai disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri (APD) 

ditinjau dari gaya kepemimpinan transformasional. 


