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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempatan baik jasmani maupun rohani. Keselamatn 

dan kesehatan kerja diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang nyaman dan aman 

bagi para pekerja. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh 

pekerjanya tersebut, risiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan 

dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan 

dengan merasa nyaman dan aman (Sucipto, 2014). 

Perilaku para tenaga kerja dalam melindungi dirinya melalui alat pelindung 

diri (APD) di tempat kerja masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi jumlah risiko 

terjadinya angka kecelakaan kerja yang semakin memprihatinkan. Penggunaan APD 

dalam ketenagakerjaan sangat menjadi aspek utama yang harus di perhatikan oleh 

perusahaan (Wibowo, 2008). Tingkat kepedulian dunia usaha terhadap keselamatan 

dan kesehatan kerja masih rendah, padahal karyawan adalah aset penting perusahaan. 

Program-program keselamatan kerja pun sering menempati prioritas terendah dan 

terakhir bagi manajemen perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah 

segala-galanya, namun tidak disadari bahwa tanpa keselamatan dan kesehatan kerja 

segalanya tidak berarti apa-apa jika terjadi kecelakaan kerja berupa kematian yang 

dialami oleh tenaga kerja (Budiono, 2003). 

Estimasi International Organization mencatat sebesar 80-85% pekerja tidak 

menggunakan  Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja sehingga ini bisa 
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menyebabkan kecelakaan kerja. Indonesia termasuk perilaku penggunaan APD yang 

rendah yaitu 90% di bandingkan negara-negara asia lainnya sehingga kecelakaan kerja 

di Indonesia masih tergolong tinggi (Sumarna, Naiem, & Russeng, 2013) 

Estimasi International Organization (ILO), mencatat sebanyak 1,1 juta pekerja 

meninggal di dunia akibat kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja tiap 

tahunnya. Sekitar 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya 

adalah kematian karena penyakit akibat hubungan pekerjaan, dimana diperkirakan 

terjadi 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan baru setiap tahunnya. 80-85% 

kecelakaan kerja tersebut diakibatkan kelalain atau kesadaran perilaku penggunaan 

Alat Pelindung Diri (APD) yang masih rendah (Ruhyandi & Candra, 2008). 

Kecelakaan kerja yang diakibatkan karena perilaku kesadaran penggunaan 

APD yang tidak aman di Indonesia Pada tahun 2011, pemerintah mencatat 54.398 

kasus. Angka tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dari negara-negara lain 

Aryono (2011 dalam Mallapiang, 2013). Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi satu 

kasus kecelakaan kerja (Dauly, 2010). Jawa Timur menempati peringkat ketiga paling 

banyak dalam jumlah kecelakaan kerja selama 2010-2011 dengan catatan sebanyak 26 

ribu kasus. Kabupaten Malang mencatat pada tahun 2012 angka kecelakaan kerja 

yang terjadi mencapai 215 kasus (Ritamtama 2013, dalam Amalia et. all, 2013). 

Kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor utama yakni tindakan tidak 

aman (unsafe action) seperti tingkah laku atau perbuatan yang akan menyebabkan 

kecelakaan dan kondisi yang tidak aman (unsafe conditions) yaitu keadaan yang akan 

menyebabkan kecelakaan (Budiono, 2003). Dua hal tersebut yang menjadi penyebab 

kecelakaan kerja yaitu perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak 

aman, berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang 
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pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman antara 

lain sembrono dan tidak hati–hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar 

prosedur kerja, rendahnya kesadaran untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) 

(Daryanto, 2003). 

 Faktor-faktor tersebut masuk dalam kategori faktor eksternal meliputi 

peraturan tentang penggunaan APD, faktor pelatihan, faktor pengawasan, dan faktor 

ketersediaan APD (Notoadmodjo, 2009).  Pengendalian bahaya dengan 

menggunakan APD tidak akan maksimal jika peraturan tentang APD tidak 

ditegakkan dan pekerjanya sendiri tidak menggunakan walaupun dari pihak 

perusahaan telah menyediakan. Menurut salah satu penelitian yang dilakukan pada 

pekerja industri informal hanya 50% pekerja yang berperilaku menggunakan APD 

saat bekerja sedangkan 50% mempunyai perilaku tidak menggunakan APD saat 

bekerja (Bambang, 2009). Perilaku pekerja terhadap penggunaan APD sangat 

dipengaruhi oleh perilaku dari manajemen. Pengawas harus menjadi contoh yang 

pertama dalam menggunakan APD. Program pelatihan dan pendidikan pada pekerja 

dalam hal menggunakan dan merawat APD dengan benar sangat penting karena 

untuk membantu meningkatkan pekerja memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang baik dalam kesehatan dan keselamatan kerja (Linggasari, 2008). 

Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak 

bisa dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan lingkungan atau 

peralatan yang tidak memenuhi syarat dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman 

yaitu rendahnya perilaku penggunaan APD. Cara efektif untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah dengan menegakkan keempat faktor yang 

telah disebutkan di atas. (Sucipto, 2014). Kesadaran akan manfaat penggunaan APD 
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perlu ditanamkan pada setiap tenaga kerja, karena perasaan tidak nyaman (risih, 

panas, berat, terganggu) merupakan salah satu alasan mengapa seorang pekerja tidak 

menggunakan APD. Pembinaan yang terus menerus dapat meningkatkan kesadaran 

dan wawasan mereka. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pelatihan. 

Peningkatan pengetahuan dan wawasan akan menyadarkan tentang pentingnya 

penggunaan APD, sehingga efektif dan benar dalam penggunaannya (Budiono, 

2003). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan Desember 2014 didapatkan 

keterangan bahwa kecelakaan akibat kerja di Taman Rekreasi (TR) Sengkaling pernah 

terjadi satu kali pada tahun 2013. Kecelakaan kerja disebabkan oleh perilaku yang 

tidak aman, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kecelakaan tersebut terjadi 

karena faktor manusianya itu sendiri. Kurangnya perilaku karyawan dalam 

menggunakan APD, meskipun APD telah disediakan oleh perusahaan, dan adanya 

kelalaian yang dilakukan oleh karyawan (lelah, ngantuk dan lain-lain) dalam bekerja 

(Data Kecelakaan Kerja, 2013). Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi karena 

karyawan kurang memahami pentingnya mematuhi peraturan penggunaan Alat 

pelindung Diri, pengawasan APD, pelatihan safety, dan kelengkapan fasilitas APD itu 

sendiri. Dengan demikian walaupun upaya pemakaian APD merupakan upaya 

terakhir yang dapat dilakukan, namun hal itu dapat membantu mengurangi tingkat 

kecelakaan kerja (Suardi, 2005). 

Taman Rekreasi (TR) Sengkaling mempekerjakan sekitar 130 orang karyawan 

yang bekerja dalam setiap harinya. TR Sengkaling mempunyai 6 bagian yang 

tersetruktur di dalamnya diantranya, bagian marketing, finace dan accounting, kolam dan 

pangan, teknik dan permainan, service center, sengkaling dan food festival, akan tetapi 



 

 

 

   5 

 

 

peneliti hanya fokus pada 3 bagian saja yaitu bagian teknik & permainan, kolam & 

pangan, dan service center yang berjumlah 21 orang. Bagian teknik dan permainan 

berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berupa 

kebisingan alat-alat permaian, tertabrak permainan pada saat pengoprasian, 

kecelakaan akibat tidak tau pengorasiaannya. Kolam dan Pangan berpotensi 

mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja diantara; gangguan penyakit kulit dan 

terpelset karena medannya yang licin. Bagian Servic Center berpotensi mengalami 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja meliputi jatuh dari ketinggian, tersengat aliran 

listrik, kebisingan akibat peralatan mesin, dan tertimpa benda-benda berat. Penelitian 

K3 tentang faktor eksternal yang meliputi faktor peraturan APD, pelatihan, 

pengawasan, dan fasilitas APD dalam mempengaruhi perilaku penggunaan APD 

belum pernah diteliti di tempat ini (Haryadi, 2014). 

Dari data dan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD) Sebagai Upaya Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada 

Pekerja bagian teknik & permainan, kolam & pangan, dan service center  di Taman 

Rekreasi Sengkaling Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan alat pelindung diri merupakan salah satu upaya untuk 

mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hasil study pendahuluan dan 

observasi yang dilakukan dilapangan masih banyak terdapat pekerja yang tidak 

menggunakan APD dengan baik. Berhubungan dengan hal tersebut maka peneliti 

ingin menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku penggunaan alat 

pelindung diri (APD) sebagai upaya keselamatan kesehatan kerja (K3) pada pekerja 



 

 

 

   6 

 

 

bagian teknik & permainan, kolam & pangan, dan service center di taman rekreasi 

sengkaling Kota Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis persepsi pekerja 

terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku penggunaan alat pelindung 

diri (APD) sebagai upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) studi di pekerja 

bagian teknik dan permainan, kolam dan pangan, dan service center di taman rekreasi 

sengkaling kota Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi faktor peraturan, faktor pelatihan, faktor pengawasan, 

dan faktor fasilitas APD pada pekerja bagian bagian teknik & permainan, 

kolam & pangan, dan service center di Taman Rekreasi Sengkaling Kota 

Malang. 

2. Mengidentifikasi perilaku penggunaan APD sebagai upaya keselamatan 

dan kesehatan kerja pada pekerja bagian teknik & permainan, kolam & 

pangan, dan service center di Taman Rekreasi Sengkaling Kota Malang 

3. Menganalisis persepsi faktor eksternal yang paling mempengaruhi 

terhadap perilaku penggunaan APD sebagai upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja pada pekerja bagian teknik & permainan, kolam & 

pangan, dan service center di Taman Rekreasi Sengkaling Kota Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Profesi Keperawatan 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi profesi 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

khususnya mengenai alat pelindung diri. 

1.4.2 Bagi Penulis 

Dapat melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan khususnya tentang faktor 

eksternal yang mempengaruhi perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) sebagai 

upaya keselamatan kesehatan kerja, serta dapat mengaplikasikan teori dan 

pengalaman belajar yang telah didapatkan selama dibangku kuliah. 

1.4.3 Bagi Taman Rekreasi Sengkaling 

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi mengenai faktor  

eksternal yang mempengaruhi perilaku penggunaan APD pada pekerja bagian 

perlengkapan, serta dapat melakukan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja dengan melakukan evaluasi dan analisis mengenai kondisi kerja serta 

uantuk pengambilan kebijakan terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Menurut Seok J. Yoon dkk, (2013) dengan judul: “Effect of Occupational 

Health and Safety Management System on Work-Related Accident 

Rate and Differences of Occupational Health and Safety Management 

System Awareness between Managers in South Korea’s Construction 

Industry”. Penelitian ini termasuk penelitian survei yang bersifat deskriptif. 
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Yaitu untuk melihat pengaruh variable independen dan variable dependen, 

dalam hal ini pengaruh OHSMS (Occupational Health and Safety Management 

System) terhadap tingkat kecelakaan kerja. populasi penelitian dalam penelitian 

ini adalah 72 sampel dari 36 tempat kerja. Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan adalah wawancara dengan mengisi kuesioner. Pengolahan data 

menggunakan program komputer, disajikan secara Pearson Chi-square test. 

perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penyajian analisa datanya 

yang mana penulis menggunakan Regresi Logistic Ganda. 

2. Penelitian Lukic, Margaryan, and Littlejohn (2010) dengan judul: “How 

organisations learn from Safety incidents: a multifaceted Problem” 

meneliti variabel K3 dan insiden di tempat kerja dengan menggunakan teknik 

analisis critically analysed (analisis kritis) dan gaps identified (identifikasi 

kesenjangan). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua (empat) 

perspektif dalam pembelajaran kesehatan dan keselamatan di tempat kerja: 

peserta belajar, proses pembelajaran (loop tunggal, pembelajaran ganda), jenis 

kejadian dan hubungannya dengan belajar (kerangka kompleksitas Cynefin) 

dan jenis pengetahuan (konseptual, prosedural, disposisional dan lokatif), 

berperan penting dan dibutuhkan ketika membuat keputusan tentang 

pendekatan pembelajaran yang tepat yang digunakan pada insiden yang 

terjadi di organisasi. Perbedaan dengan tema yang penulias angkat adalah 

pada variabel Independennya yang mana berfokus pada kesadarannya dalam 

penggunaan APD, kalau pada jurnal tersebut berfokus pada insiden yang 

terjadi di tempat kerja. 
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3. Penelitian Arante (2011) dengan judul: “The Occupation Safety and 

Health (OSH) Program of Construction Companies Contracted by 

educatiobal Institution” meneliti variabel tingkat pengetahuan, tingkat 

kesadaran dan tingkat kepatuhan terhadap Program K3 dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif korelasional. Hasil penelitian mengungkapkan 

tingginya tingkat pengetahuan akan dikaitkan dengan ketaatan pelatihan 

pemerintah dan peraturan tentang keselamatan melalui DOLE (Department of 

Labor and Employment) bekerjasama dengan DPWH (Department of Public Works 

and Highways), di lokasi konstruksi. Tingkat kepatuhan yang sangat tinggi oleh 

responden insinyur menyiratkan bahwa ada komitmen kuat untuk mematuhi 

apa yang diamanatkan dalam kerangka DOLE 13 tentang program K3 

bahkan jika responden pekerja hanya dianggap untuk mematuhi aturan dan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh program K3 perusahaan. Hasil ini 

juga menguatkan bahwa tingkat kesadaran keselamatan merupakan faktor 

yang sangat terkait dengan tingkat kepatuhan keselamatan. Perbedaan dengan 

tema penelitian ini adalah pada variabel independennya yang mana dalam 

penelitian tersebut berfokus pada kepatuhan pada pada perundang-undangan 

yang telah ditetapkan oleh program K3 perusahaan tersebut, sedangkan 

dalam penelitian ini berfokus pada perilaku penggunaan APD dalam K3. 

4. Firda Rizki Amalia, Budi Eko Soetjipto, Syihabudhin, dan Agus Hermawan 

(2013) dengan judul : “Analisis Tingkat Kepatuhan Personal dalam 

Mendukung Pencapaian Zero Accident pada Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) (Studi Pada PT. Molindo Inti Gas, Malang)” 

meneliti variabel Tingkat Pengetahuan Personal Terhadap Peraturan K3, 
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Pelanggaran Peraturan K3 tentang Penggunaan APD, dan Hambatan Dan 

Tantangan dalam Pelaksanaan Peraturan K3. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dimana tujuannya untuk mendeskripsikan tingkat 

kepatuhan personal dalam mendukung pencapaian zero accident pada 

pelaksanaan peraturan K3 di PT. Molindo Inti Gas. Jenis penelitiannya 

adalah studi kasus (case study). Hasil penelitian mengungkapkan tingginya 

tingkat pengetahuan personal terhadap peraturan K3 akan dikaitkan dengan 

kepatuhan personal dalam mendukung pancapain K3. Tingkat pengetahuan 

yang sangat tinggi dari responden menyiratkan bahwa ada komitmen kuat 

untuk memathui peraturan dalam pencapain program K3 oleh perusahaan. 

Hasil ini juga mengungkapkan tingkat ketidak patuhan terhadap peraturan 

menurun setelah ada sanksi-sanksi untuk pecapain program K3 dari 

perusahaan. Perbedaan dengan tema penelitian ini adalah pada variabel 

Independennya yang mana dalam penelitian tersebut berfokus pada 

kepatuhan pada pada perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh 

program K3 perusahaan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini berfokus 

pada kesadaran penggunaan APD dalam K3. Desain penelitian juga berbeda 

yang mana penulis menggunakan Regresi Logistik Ganda. 

5. Bambang Y, (2009) dengan judul: “Analisis Faktor perilaku pekerja las 

dalam menggunakan APD di Industri Informal Tanggerang”. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan 

observasional yakni cross sectional, yaitu untuk melihat hubungan antara variable 

independen dengan variable dependen, dalam hal ini faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku penggunaan APD. Populasi penelitian adalah 
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seluruh pekerja las Jalan Raya Kelapa Dua Tangerang pada bulan November 

2009. Populasi pekerja las sebanyak 26 orang pekerja. Dalam penelitian ini 

teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non random 

sampling dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan 

program komputer, disajikan secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 50 % pekerja yang berperilaku menggunakan 

APD dan 50 % pekerja yang berperilaku tidak menggunakan APD. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah teknik pengambilan 

sampelnya yang mana penulis menggunakan total sampling. 

6. Indra Chahaya S, (2006) dengan judul: “Perilaku Tentang Pemakaian Alat 

Pelindung Diri Serta Keluhan Kesehatan Petugas Penyapu Jalan Di 

Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan” . Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian survei yang bersifat deskriptif, yaitu untuk melihat pengaruh antara 

variable independen dan variable dependen, dalam hal ini perilaku tentang 

pemakain alat pelindung diri serta keluhan kesehatan. Populasi penelitian 

adalah seluruh petugas penyapu jalan di jalan kota Medan. Populasi pekerja 

penyapu jalan sebanyak 35 orang. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan 

adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data 

menggunakan program komputer, disajikan secara distribusi frekuensi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 9,42% pekerja penyapu jalan raya tidak 

menggunakan APD cukup baik diakibatkan tidak ada ketersediaan APD yang 

lengkap dan memadai dari dinas kebersihan.  perbedaan penelitian ini dengan 

penulis adalah teknik pengambilan sample dan penyajian datanya. 


