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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, pertumbuhan dunia industri semakin pesat. Salah satu yang 

memiliki peluang pertumbuhan yang baik adalah industri karoseri. Hal tersebut 

dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kendaraan pribadi untuk beralih ke 

kendaraan umum, khususnya di DKI Jakarta (Republika, 2015). Dalam harian 

Republika, Gubernur DKI Jakarta menyebutkan bahwa penambahan angkutan 

umum harus segera dilakukan. Dengan adanya kebijakan tersebut, akan 

menguntungkan industri karoseri karena pemesanan armada angkutan umum 

juga akan bertambah. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan penyerapan 

jumlah tenaga kerja baru untuk memenuhi target produksi. Namun, 

permasalahan yang timbul seiring dengan penyerapan tenaga kerja baru adalah 

masalah keselamatan kerja. Permasalahan inilah yang seharusnya semakin 

diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan, karena dengan memperhatikan 

keselamatan kerja, produktivitas perusahaan tersebut akan meningkat. Dengan 

meningkatnya produktivitas, maka profitnya pun akan meningkat. 

Berkaitan dengan masalah keselamatan kerja, masih banyak karyawan 

yang menganggap sepele mengenai keselamatan kerja, bahkan cenderung 

mengabaikannya. Pada saat penulis melakukan observasi di bagian produksi 

minibus, banyak karyawan yang tidak menggunakan wearpack, tidak 

menggunakan safety shoes, dan tidak menggunakan kacamata khusus untuk 

mengelas. Tindakan tersebut tentu tidak aman, khususnya untuk karyawan yang 

bekerja di industri karoseri. Menurut Ramli (Pratama, 2015), tindakan tidak aman 
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adalah kecelakaan yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak memenuhi 

keselamatan. Beberapa tindakan tidak aman yang dimaksud adalah membuang 

bahan-bahan, bekerja dengan kecepatan tidak aman, membuat peralatan 

keamanan tidak beroperasi, menggunakan peralatan yang tidak aman atau 

menggunakannya secara tidak aman, tidak menggunakan prosedur yang benar, 

posisi yang tidak aman, mengangkat dengan tidak tepat, dan pikiran kacau. Hal-

hal tersebut dilakukan oleh karyawan karena kepatuhan tenaga kerja masih 

kurang. 

Kepatuhan adalah perilaku menurut terhadap suatu perintah (Sarwono, 

2001). Kepatuhan keselamatan adalah aktivitas di dalam tempat kerja yang 

harus dilakukan oleh seseorang untuk menjaga keselamatan (Sari, 2014). 

Kepatuhan keselamatan meliputi kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, 

prosedur, dan menggunakan peralatan yang tepat (Neal & Griffin, 2002), dalam 

hal ini adalah Alat Pelindung Diri (APD). Balai K3 Bandung (Prihatiningsih & 

Sugiyanto, 2010) menjelaskan, Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat 

alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya 

untuk menghindari kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. Jenis 

APD ada delapan. Prihatiningsih dan Sugiyanto (2010) menjelaskan  kedelapan 

jenis APD tersebut, yaitu alat pelindung kepala, muka dan mata, telinga, 

pernafasan, tangan, dan kaki; pakaian pelindung; serta sabuk pengaman. 

Seorang karyawan, hendaknya memakai APD saat bekerja. Karyawan 

yang tidak memakai APD saat bekerja termasuk dalam kategori karyawan yang 

melakukan tindakan tidak aman. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecelakaan 

kerja. Menurut Ramli (Pratama, 2015), tindakan tidak aman adalah tindakan yang 

berisiko menimbulkan kecelakaan kerja karena tidak memenuhi standar 
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keselamatan. Apabila karyawan dalam suatu perusahaan tersebut patuh 

terhadap penggunaan APD, maka angka kecelakaan kerja akan berkurang. 

Penggunaan APD merupakan salah satu aspek dari program kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), apabila program K3 dijalankan dengan benar, maka 

produktivitas perusahaan tersebut akan meningkat (Sari, 2012). Selain itu, pihak 

perusahaan juga diuntungkan dengan pembayaran medis dan asuransi yang 

juga akan berkurang. Rendahnya kepatuhan karyawan dalam penggunaan APD 

merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi periode 2009 – 2014, Muhaimin Iskandar mencanangkan 

program sosialisasi K3 untuk  meningkatkan kesadaran dan pemahaman K3 

dengan sasaran pimpinan pemerintah daerah, pengusaha dan para pekerja 

(Sindonews, 2013). 

Salah satu industri karoseri yang saat ini sedang berkembang adalah PT 

X. PT X mengembangkan unit bisnisnya dengan membentuk divisi Stamping and 

Tools yang bertugas memproduksi pressed parts component menggunakan 

bahan baku plat besi yang di-press menggunakan mesin yang beratnya 

mencapai 500 ton. Walaupun menggunakan mesin, tenaga manusia masih 

sangat dibutuhkan dalam divisi tersebut. Di dalam divisi tersebut sering terjadi 

kecelakaan kerja seperti anggota tubuh terkena plat dan mesin press.  

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan penulis pada hari Jumat, 13 

November 2015, telah terjadi 310 kasus kecelakaan kerja di PT X selama Januari 

2014 hingga September 2015. Adapun rincian jumlah kasus kecelakaan selama 

tahun 2014 – September 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.01 

Laporan Kecelakaan Kerja PT X 

 2014 2015 
Total 

Januari – Desember Januari – September 

Jumlah 187 kasus 123 kasus 310 kasus 

Sumber: dokumentasi PT X, diolah oleh penulis 

PT X mencanangkan program K3 bernama "Zero Accident”. Tabel 

tersebut mengindikasikan bahwa aspek keselamatan kerja masih rendah, karena 

banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Berdasarkan data dokumentasi, 

dari 310 kasus kecelakaan kerja tersebut, 90% terjadi karena ketidakpatuhan 

karyawan terhadap prosedur K3, khususnya penggunaan APD. Selama tahun 

2014 sampai September 2015, terjadi 121 kasus kecelakaan tangan terluka 

karena tergores plat atau tertimpa alat berat, juga 82 kasus kecelakaan yang 

menyebabkan mata terluka. Dari 82 kasus tersebut terjadi karena tidak memakai 

kacamata atau tidak memakai kacamata khusus. Selanjutnya 54 kasus yang 

menyebabkan kaki terluka karena tidak memakai sepatu khusus atau terkena 

benda tajam, 15 kasus melukai kepala karena tertimpa benda dari atas yang 

diakibatkan kelalaian tidak memakai helm. Sisanya kecelakaan karena sakit, 

seperti pusing, pingsan, atau kecelakaan di jalan raya menuju atau pulang 

pabrik. 

Salah satu hal yang memengaruhi (anteseden) kepatuhan karyawan 

terhadap pemakaian APD adalah iklim keselamatan (Prihatiningsih & Sugiyanto, 

2010), sedangkan hal lainnya yang juga penting adalah kepemimpinan dan 

conscientiousness (Neal & Griffin, 2002). Iklim keselamatan adalah persepsi 

yang terkait keselamatan terhadap nilai, norma, praktek, dan prosedur (Lu & 

Tsai, 2007). Lebih lanjut, Neal et al. (Lu & Tsai, 2007) menjelaskan bahwa iklim 

keselamatan adalah persepsi seseorang dalam sebuah organisasi terhadap nilai 
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keselamatan dalam. Lu dan Tsai menyebutkan ada enam dimensi dalam iklim 

keselamatan, yaitu praktek keselamatan manajemen, praktek keselamatan 

atasan, sikap keselamatan, pelatihan keselamatan, keselamatan kerja, dan 

praktek keselamatan rekan kerja. Menurut Neal dan Griffin (2002), iklim 

keselamatan merupakan salah satu dari banyak hal yang dapat memengaruhi 

perilaku keselamatan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, terdapat perbedaan 

yang mencolok antara divisi karoseri dan divisi stamping and tooling. Perbedaan 

tersebut adalah pada saat karyawan memasuki area pabrik, karyawan stamping 

and tooling sudah masuk lengkap dengan APD, yaitu helm dan safety shoes. 

Sedangkan untuk karyawan karoseri non office, karyawan masuk ke area pabrik 

atau area produksi tanpa helm dan safety shoes. Hal itu dikarenakan memang 

ada perbedaan penyediaan APD untuk karoseri dan stamping and tool, walaupun 

dua area tersebut sama-sama area wajib APD. 

Kepatuhan seseorang dalam keselamatan kerja, dalam hal ini adalah 

penggunaan APD dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pengetahuan, kemampuan, 

dan motivasi (Neal & Griffin, 2002). Menurut Campbel e al., pengaruh 

pengetahuan terhadap kepatuhan adalah apabila pengetahuan dan kemampuan 

seseorang tidak cukup untuk patuh dengan peraturan keselamatan atau terlibat 

dalam aktivitas keselamatan, maka dia tidak akan mampu bertindak patuh (Neal 

& Griffin, 2002). Menurut Notoatmojo (Prihatiningsih & Sugiyanto, 2010), 

pengetahuan adalah dasar seseorang dalam mengerjakan suatu hal, yang juga 

berkaitan dengan pengalaman dan pendidikan. Prihadi (2004) juga menjelaskan 

bahwa pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-

bidang tertentu, dalam hal ini adalah keselamatan kerja. Sehingga, pengetahuan 
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keselamatan kerja adalah informasi mengenai keselamatan kerja yang diketahui 

oleh karyawan. 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengambil rujukan dari penelitian 

serupa yang sudah dilakukan sebelumnya berupa jurnal. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Prihatiningsih dan Sugiyanto dengan judul Pengaruh Iklim 

Keselamatan (X1) dan Pengalaman Personal (X2) terhadap Kepatuhan pada 

Peraturan Keselamatan Pekerja Konstruksi (Y). Penelitian dilakukan pada tahun 

2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklim 

keselamatan dan pengalaman personal terhadap kepatuhan pada peraturan 

keselamatan. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh iklim keselamatan 

dan pengalaman personal yang signifikan terhadap kepatuhan pada peraturan 

keselamatan pekerja konstruksi. Penelitian tersebut memiliki beberapa 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai 

iklim keselamatan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan, persamaan lainnya 

adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan penelitian 

yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan 

variabel bebas pengetahuan keselamatan kerja, sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan Prihatiningsih dan Sugiyanto, variabel bebasnya adalah 

pengalaman personal. Penelitian yang akan penulis lakukan juga menggunakan 

variabel tergantung kepatuhan, sama dengan penelitian Prihatiningsih dan 

Sugiyanto, namun penulis lebih memfokuskan pada kepatuhan menggunakan 

alat pelindung diri. 

Berdasarkan uraian pernyataan di atas, penulis mengajukan pertanyaan 

penelitian: apakah ada hubungan iklim keselamatan dan pengetahuan 

keselamatan kerja dengan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri di PT X? 
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis mengajukan judul hubungan 

iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan 

menggunakan alat pelindung diri di PT X. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan 

menggunakan alat pelindung diri di PT X. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan untuk ilmu 

Psikologi, khususnya Psikologi Industri dan Organisasi yang berkaitan 

dengan penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang terkait 

dengan iklim keselamatan, pengetahuan, dan kepatuhan terhadap 

penggunaan alat pelindung diri. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah supaya dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan mengenai pelaksanaan program 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta dapat memberikan gambaran 

tentang pengaruh iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja 

terhadap kepatuhan menggunakan alat pelindung diri pada divisi yang 

memiliki risiko kecelakaan tinggi. 

 

  


