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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya dunia industri, dunia kerja selalu dihadapkan 

pada tantangan-tantangan baru yang harus bisa segera diatasi bila perusahaan 

tersebut ingin tetap eksis. Berbagai macam tantangan baru muncul seiring dengan 

perkembangan jaman. Namun masalah yang selalu berkaitan dan melekat dengan 

dunia kerja sejak awal dunia industri dimulai adalah timbulnya kecelakaan kerja. 

Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi 

kelangsungan sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa 

kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa 

yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan 

kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang 

tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Kerugian yang langsung yang nampak 

dari timbulnya kecelakaan kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi 

kecelakaan. Sedangkan biaya tak langsung yang tidak nampak ialah kerusakan alat-

alat produksi, penataan manajemen keselamatan yang lebih baik, penghentian alat 

produksi, dan hilangnya waktu kerja (Patria, 2003). 

Banyak kasus-kasus umum yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan 

kerja di perusahaan. Harian Suara Karya (2008) melaporkan bahwa kecelakaan kerja 

yang diakibatkan putusnya tali gondola. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan 

tewasnya lima pekerja ini terjadi di stasiun televisi RCTI yang berada di Kebun 

Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal 28 Agustus 2008. Kecelakaan bermula ketika para 

pekerja tersebut bekerja untuk mengelas menara televisi RCTI. Saat bekerja, tali 

gondola atau sling putus sehingga mereka terjatuh dari ketinggian sekitar 50 meter. 

Namun, informasi di lapangan menyebutkan bahwa gondola terjatuh dari ketinggian 

147 meter dari tinggi menara itu sendiri yang berkisar 275 meter. Kelima korban 

adalah karyawan PT. Ron Product International (RPI) yang menjadi rekanan stasiun 

televisi swasta itu dalam melakukan proyek penguatan konstruksi menara pemancar. 

Saat itu kelima pekerja hendak mengelas salah satu bagian di menara RCTI itu. 

Ironisnya, pada ketinggian itu mereka tidak dilengkapi dengan sabuk atau tali 
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pengaman. Diduga karena kelebihan beban, tali gondola (sling) putus. Kapasitas 

tampung gondola sendiri sebenarnya adalah 3 orang, tapi kali ini gondola 

menampung sebanyak 5 orang. Akhirnya, gondola pun tidak kuat menahan beban 

tidak sesuai dengan kapasitas tampungnya dan terlepas dari tali (sling) sehingga 

terjatuh. Pimpinan RPI (kontraktor) yang dianggap paling bertanggung jawab juga 

menjalani pemeriksaan intensif karena dianggap lalai dalam menerapkan standar 

keselamatan kerja untuk pekerjanya. Peristiwa serupa terakhir terjadi pada 20 

Agustus 2008 di Menara MT Haryono. Satu pekerja bangunan tewas setelah terjatuh 

dari gondola. Saat itu pekerja tersebut sedang memasang kaca di gedung yang sedang 

dibangun. Seorang rekannya selamat karena menggunakan pengaman. 

Kasus kecelakaan kerja yang menimpa karyawan juga terjadi di PT. Lintang 

Buana Perkasa Sidoarjo. Menurut keterangan Bapak Kusno Hadi, Kepala Pengawas 

Proyek di perusahaan tersebut, selama kurun waktu 2004 – 2009 telah terjadi 

sebanyak 36 orang karyawan lapangan yang mengalami kecelakaan kerja, dengan 

rincian yakni sebanyak 23 orang mengalami luka ringan, 9 orang luka berat, dan 4 

orang meninggal dunia. Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka ringan seperti 

kaki tertimpa bahan bangunan, tangan tergores kawat atau kaca, dan sebagainya. 

Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat seperti anggota tubuh teriris, 

tersandung hingga menatap tembok, dan sebagainya. Sedangkan kecelakaan kerja 

yang dapat menyebabkan meninggal dunia seperti terjatuh dari lantai yang tinggi, 

kesetrum, dan sebagainya. Seluruh kasus kecelakaan kerja tersebut disebabkan 

human error, atau kesalahan pada manusianya, yakni bekerja tanpa mengikuti 

prosedur atau standar umum keselamatan kerja. Kondisi inilah yang kemudian 

membuat PT. Lintang Buana Perkasa memberlakukan Program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2010 yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh 

setiap pekerja, khususnya pekerja lapangan yang rawan mengalami kecelakaan kerja.  

Adanya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan 

kemudian disikapi oleh masing-masing karyawan yang bekerja di PT. Lintang Buana 

Perkasa Sidoarjo. Program K3 sudah diterapkan di perusahaan ini sejak tahun 2010. 

Hal ini disebabkan banyaknya terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan, 

khususnya bagian pelaksana konstruksi pada tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan 

tersebut menerapkan dan mensosialisasikan program keselamatan dan kesehatan 
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kerja bagi para karyawannya, khususnya bagi pekerja konstruksi yang memiliki 

risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Tetapi perubahan cara kerja yang mengutamakan 

keselamatan pekerja ini terkadang tidak semuanya disikapi dengan baik oleh para 

karyawan.  

Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan di PT. 

Lintang Buana Perkasa adalah program yang bersifat preventif, antara lain: 

pemasangan rambu-rambu atau peringatan bahaya (seperti ”Awas Tegangan 

Tinggi!”, ”Utamakan Keselamatan Kerja”, ”Awas Kaca”, ”Cat Basah”), melakukan 

fogging (penyemprotan jentik-jentik nyamuk), mengadakan diklat prosedur K3, dan 

pengenalan terhadap pengaman peralatan kerja. Sedangkan Program K3 yang 

diterapkan di PT. Lintang Buana Perkasa yang bersifat kuratif adalah penyediaan 

peralatan pengaman kerja (baju kerja, helm, sepatu boot, sarung tangan, dan 

sebagainya), penyediaan obat-obatan P3K (anti septik, perban, alkohol, dan 

sebagainya), menyelenggarakan simulasi penyelamatan dalam kebakaran, serta 

melakukan pengawasan penggunaan peralatan kerja kepada para pekerja ketika 

sedang bekerja. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah suatu sistem program yang 

dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) 

timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan 

kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal 

demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya 

perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. 

Namun, patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K3 

dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan perusahaan (Situmorang, 2003). 

Demi mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, maka perusahaan biasanya 

menyelenggarakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Program ini 

oleh suatu perusahaan disosialisasikan kepada seluruh karyawannya, terutama pada 

karyawan yang memiliki risiko tinggi dalam mengalami kecelakaan kerja. Tujuannya 

agar para karyawan mengetahui, mematuhi, dan menjalankan pekerjaan dengan 

memperhatikan dan menjauhi faktor bahaya selama bekerja. Meskipun begitu, 
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terkadang tetap saja terdapat karyawan yang bertindak sembrono, lupa, bahkan 

meremehkan bahaya yang timbul dari peralatan kerja yang mereka pergunakan.  

Maksud diselenggarakannya program keselamatan kerja oleh perusahaan 

adalah untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja yang tinggi bagi karyawan. 

Terjadinya kecelakaan kerja tentu menjadi masalah yang besar bagi kelangsungan 

sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang 

cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit 

jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat 

besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan 

oleh teknologi apapun. Kerugian yang langsung yang nampak dari timbulnya 

kecelakaan kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan. Sedangkan 

biaya tak langsung yang tidak nampak ialah kerusakan alat-alat produksi, penataan 

manajemen keselamatan yang lebih baik, penghentian alat produksi, dan hilangnya 

waktu kerja (Patria, 2003). 

Program keselamatan dan kesehatan kerja tentu berdampak terhadap 

karyawan selaku pihak yang wajib melaksanakan program tersebut. Meskipun tujuan 

dilakukannya suatu program dalam perusahaan adalah mengarah pada efektifitas dan 

efisiensi organisasi. Namun pelaksanaannya tergantung kepada karyawan yang 

menerima dan menjalani perubahan tersebut. Perilaku karyawan dalam pelaksanaan 

program K3 tentu dipengaruhi oleh sikapnya terhadap program tersebut. Hal ini 

disebabkan sikap seseorang muncul melalui adanya perubahan terhadap lingkungan 

kerja atau organisasinya.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Dayakisni dan Hudaniah (2009) bahwa pada 

dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara 

individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Artinya sikap hanya 

muncul ketika terjadi suatu hal yang penting dan harus dijalankan. Sikap karyawan 

dapat menentukan lancar tidaknya perubahan yang dilakukan oleh organisasi, artinya 

sikap karyawan menentukan tercapai tidaknya tujuan dilakukannya perubahan dalam 

suatu organisasi yakni efektifitas dan efisiensi perusahaan. Hal inilah yang menjadi 

alasan peneliti mengambil masalah tentang sikap. 

Tentunya, program keselamatan dan kesehatan kerja ini disikapi secara 

berbeda-beda oleh masing-masing karyawan. Wisnu (2005) mengemukakan bahwa 
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adanya tuntutan perilaku yang baru pada karyawan akan mengakibatkan munculnya 

berbagai dampak pula, khususnya dampak psikologis yang muncul bagi karyawan itu 

sendiri. Sikap setiap karyawan yang memberikan tanggapan yang dikondisikan oleh 

perasaan terhadap perubahan. Menurut Dayakisni dan Hudaniah (2009) sikap 

merupakan kecenderungan untuk bertindak untuk bereaksi terhadap rangsang. Oleh 

karena itu manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus 

ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Menurut Asfahl 

(dalam Winarsunu, 2009) bahwa sikap adalah determinan paling penting dalam 

keselamatan kerja. 

Wismanto (2004) berhasil mengumpulkan 31 hasil penelitian yang meneliti 

keterkaitan antara sikap terhadap sesuatu dengan perilaku. Koefisien korelasi yang 

diperoleh dari ke 31 objek  hasil penelitian tersebut sangat bervariasi, koefisien 

korelasi yang terendah adalah 0,084 dan koefisien korelasi yang tertinggi adalah 

0,96. Dari hasil penelitian yang menghubungkan antara sikap dan perilaku tersebut 

tampak bahwa variabel sikap berkorelasi dengan perilakunya secara tidak konsisten 

dan memiliki koefisien korelasi yang berbeda-beda, ada hasil yang korelasinya 

signifikan namun ada pula yang tidak signifikan meskipun semuanya berkorelasi 

secara positif. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dimungkinkan bahwa 

sikap seorang karyawan terhadap program K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan 

memiliki korelasi dengan perilaku karyawan tersebut yakni bersedia mematuhi 

prosedur keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan pekerjaannya. 

Melihat kondisi ini, maka kiranya perlu dikaji lebih dalam tentang bagaimana 

sebenarnya sikap karyawan dalam menyikapi suatu program yang harus mereka 

laksanakan di perusahaan, khususnya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

di PT. Lintang Buana Perkasa Sidoarjo, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang konstruksi bangunan yang tentu saja rawan terhadap terjadinya kecelakaan 

kerja sebagaimana dipaparkan di atas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sikap Karyawan 

Terhadap Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Lintang Buana 

Perkasa Sidoarjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: bagaimana sikap karyawan terhadap program keselamatan dan 

kesehatan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

untuk mengetahui sikap karyawan terhadap program keselamatan dan kesehatan 

kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). 

2. Manfaat praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi tentang 

program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan kepala pengawas 

atau manager K3 di bidang konstruksi agar dapat mengevaluasi pelaksanaan 

program K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini.  

 


