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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap tahun terjadi berjuta-juta kecelakaan kerja dalam industri di seluruh  

dunia. Sebagian diantaranya berakibat fatal, dan sebagian lainnya mengakibatkan 

cacat badan yang tetap, baik sebagian atau seluruhnya. Namun sebagian besar dari 

kecelakaan tersebut penyebabnya adalah dari faktor lingkungan dan faktor manusia 

yang menyangkut keadaan bahaya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brauer pada tahun 1990, 

didapatkan beberapa data antara lain berupa, semakin meningkatnya kejadian-

kejadian kecelakaan, baik yang terjadi di tempat kerja, jalan raya, maupun di rumah. 

Setiap tahun terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan yang menyebabkan kematian, 

dan hampir sebanyak 11 juta orang yang menjadi cacat akibat dari kecelakaan 

tersebut. Menurut data hasil statistik yang dikeluarkan oleh suatu lembaga di 

Amerika, yakni National Safety Council, lebih dari 2 juta orang yang terluka dan 

terdapat 13 ribu pekerja yang meninggal karena kecelakaan yang terjadi pada setiap 

tahunnya. Sedangkan kecelakaan yang terjadi di rumah yang menyebabkan korban 

cacat sejumlah 3,5 juta orang yang meninggal sejumlah 23 ribu orang pertahunnya. 

(Winarsunu,2008) 

Menurut perkiraan lembaga internasional ILO (International Labour Office), 

setiap tahun di seluruh dunia, sebanyak 2 juta orang meninggal karena masalah-

masalah yang terjadi akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami 

kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun terdapat 270 juta pekerja yang 

mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terjangkit penyakit akibat 

kerja. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kecelakaan akibat kerja ini 

amat besar. ILO memperkirakan kerugian yang dialami sebagai akibat kecelakaan-

kecelakaan dan penyakit-penyakit akibat kerja setiap tahun lebih dari US$1.25 triliun 

atau sama dengan 4% dari Produk Domestik Bruto. (International Labour Office, 

Genewa 1989) 

Pada tahun 2000, Winarsunu juga melakukan penelitian di beberapa 

perusahaan peleburan baja. Dan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan 
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bahwa kecelakaan kerja dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berinteraksi. 

Variabel-variabel yang menjadi penyebab langsung terjadinya kecelakaan kerja 

adalah perilaku berbahaya (accident/ Unsafe behavior) yang dilakukan oleh para 

pekerja ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan variabel perilaku 

berbahaya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, sikap terhadap keselamatan 

kerja, persepsi terhadap bahaya, iklim keselamatan kerja dan sumber-sumber stres di 

tempat kerja. (Winarsunu, 2008) 

Variabel perilaku berbahaya memiliki posisi sentral bagi terjadinya 

keselamatann kerja. Variabel-variabel sikap terhadap keselamatan kerja, persepsi 

terhadap bahaya, iklim keselamatan kerja dan sumber-sumber stress ditempat kerja 

tidak berhubungan langsung dengan kecelakaan kerja tetapi saling berinteraksi 

terlebih dahulu, kemudian berhubungan dengan perilaku berbahaya. (Winarsunu, 

2008). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Hubungan Antara Program K3 Dengan 

Upaya Mengurangi Terbentuknya Perilaku Berbahaya Pada PT Sinar Sosro Cabang 

Gresik. Dalam penelitian tersebut yang digunakan sebagai variabel bebas adalah 

program K3, dan variabel terikatnya adalah upaya mengurangi terbentuknya perilaku 

berbahaya. Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 

tingkat hubungan antara kedua variabel tersebut sebesar 0,967. Sehingga  dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara program K3 dengan upaya mengurangi 

terbentuknya perilaku berbahaya, dan dari angka tersebut juga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antar kedua variabel tersebut adalah sangat kuat dan memiliki arah 

hubungan yang positif. Sehingga apabila program keselamatan dan kesehatan kerja 

baik, maka upaya dalam mengurangi terbentuknya perilaku berbahaya pada 

karyawan juga akan baik. (Khaerurahman, 2003).  

Pada tahun 2006, Mufarokhah juga melakukan penelitian yang berjudul 

Hubungan Antara Pencegahan Perilaku Berbahaya Dengan Keselamatan Kerja 

Karyawan Pada PT. Primatexco Indonesia Batang. Peneliti menentukan bahwa 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pencegahan perilaku 

berbahaya, dan variabel terikatnya adalah keselamatan kerja. Dari hasil analisis data 

yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa P sebesar 0,001. Tampak bahwa nilai p= 

0,001< 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa Ha diterima. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa ada hubungan antara pencegahan perilaku berbahaya dengan 

keselamatan kerja. Jadi, semakin tinggi upaya pencegahan perilaku brbahaya pada 

karyawan, maka akan semakin baik pula keselamatan kerja para karyawan tersebut. 

(Mufarokhah, 2006). 

Pada pada tahun yang sama 2006, Donald juga melakukan penelitian di PT. 

IRC INOAC INDONESIA. Dari data yang dikumpulkan pada penelitian tersebut 

dapat diketahui bahwa Korban kecelakaan yang terjadi di perusahaan tersebut rata-

rata 2-3 kali setiap bulannya.. Dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa 

Kekerapan Cidera adalah 20-25 korban kecelakaan terjadi setiap juta man-hours 

kerja, sedangkan nilai rata-rata Keparahan Cidera adalah 148,91 hari hilang dalam 

satu juta jam waktu produktif. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

kecelakaan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain: faktor manusia, faktor lingkungan dan faktor penyimpangan kebijakan K3 yang 

berakibat munculnya perilaku berbahaya. Hasil perhitungan korelasi kecelakaan 

kerja yang paling tinggi adalah faktor manusia yakni dengan melakukan tindakan 

berbahaya sebesar 0,993, yang kedua adalah faktor penyimpangan kebijakan K3 

sebesar 0,530 dan faktor lingkungan sebesar 0,298. (Donald, 2006). 

Pada tahun 2004, Sukarlan mengangkat tema penelitian yang berjudul 

Hubungan Antara Perilaku Berbahaya Dengan Kecelakaan Kerja Di PT. Sari Husada 

Tbk Jogjakarta.Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku 

berbahaya, dan variabel terikatnya adalah kecelakaan kerja. Dari Hasil analisis yang 

dilakukan oleh peneliti didapatkan suatu data yang menyebutkan bahwa faktor 

penyebab kecelakaan kerja yang berasal dari perilaku berbahaya sebesar 59,26% dan 

faktor penyebab kecelakaan kerja yang berasal dari unsafe condition atau lingkungan 

yang tidak aman sebesar 40,74%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara perilaku berbahaya dengan kejadian kecelakaan kerja. 

Jadi  semakin tinggi tingkat prilaku berbahaya yang ditunjukkan oleh karyawan, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan. 

(Sukarlan, 2004). 

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa, banyaknya kasus 

mengenai kecelakaan kerja yang telah terjadi, rata-rata sebagian besar dikarenakan 

adanya perilaku berbahaya yang dilakukan oleh karyawan saat bekerja, selain itu 
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perilaku mereka juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bahkan dalam salah satu 

penelitian tersebut juga ditemukan adanya pengabaian terhadap program K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang telah diberlakukan di tempat tersebut, 

sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Taman Safari Indonesia II 

prigen. Taman safari merupakan lembaga konservasi alam yang bertujuan untuk 

melakukan pembudidayaan dan penangkaran fauna yang sifatnya suaka marga satwa. 

Alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut adalah karena Taman Safari 

tersebut merupakan Taman Safari terbesar se Asia Tenggara dengan luas wilayah 

350 ha dan dipenuhi 2000 satwa dari 125 spesies. Perbedaannya dengan kebun 

binatang lain adalah jika di kebun binatang, binatangnya di tempatkan di dalam 

kandang, sedangkan di taman safari ini, binatang dibiarkan berkeliaran di alam 

bebas. Dan dikreteriakan menurut zona-zona benua di Asia. Oleh karena itu seorang 

keeper di tuntut memiliki kinerja yang baik saat melakukan pekerjaannya. 

Seperti yang dikemukakan di dalam Jawa Pos (2009,4 Agustus) bahwa, di 

taman safari juga sering terjadi kecelakaan yang menimpa para karyawannya seperti  

kecelakaan yang terjadi  pada tahun 2009 yang dialami oleh Indarti dan Nur 

Hamidah, mereka juga merupakan pengawas zona satwa. Hamida yang menjadi 

pengawas beruang, dia diserang oleh beruang berbobot 350 Kg ketika hendak 

memberi makan.  

Pada pada bulan sebelumnya juga, Jawa Pos (2009, 28 Juli) juga 

memberitakan bahwa ada peristiwa yang menimpa Tony, Tony yang bekerja sebagai 

(keeper) pelatih dan pengawas zona satwa di Taman Safari Indonesia II mengalami 

kecelakaan diterkam harimau Sumatera. Menurut keterangannya dan dari rekan 

kerjanya insiden itu karena dirinya terlalu percaya diri. dia masuk sangkar tanpa 

membawa pengaman apa pun.  

Harian Radar Bromo, (2009, 05 Desember), juga menceritakan nasib  nahas 

yang menimpa Tomo, yang merupakan seorang pengawas zona satwa di Taman 

Safari Indonesia (TSI) II Prigen. Pagi kemarin (4/12), warga Singosari itu harus 

dilarikan ke Rumah Sakit Panca Dharma (RSPD) setelah terkena pukulan dari belalai 

gajah.  Dan  terlempar menimpa pagar pembatas. (Radar Bromo, Sabtu 5 Desember 

2009). 
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Berdasarkan penelitian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang 

dilakukan oleh Syaikhuddin Zuhri pada 21 Mei tahun 2009, dimana hasil dari 

observasi tersebut adalah ditemukannya banyak indikator-indikator yang 

menunjukkan banyaknya perilaku berbahaya yang dilakukan oleh animal keeper 

seperti tidak menggunakan peralatan keamanan dan tidak sesuai dengan prosedur 

yang sudah ditetapkan saat bertugas, Tidak berada di dalam mobil saat bertugas, 

pengawas meninggalkan menara pengawasan, sehingga tidak ada yang mengawasi 

keadaan sekitarnya, Mengabaikan adanya suatu pelanggaran yang terjadi di 

sekitarnya, padahal prilaku tersebut tidak sesuai dengan prosedur kerja yang sudah 

ditetapkan melalui program K3 di tempat tersebut, sedangkan selama ini, pihak 

taman safari sudah memberikan fasilitas-fasilitas keselamatan bagi mereka, dan 

sudah menjalankan sistem K3 seperti pemberian perlengkapan keamanan dan 

memasang rambu-rambu peringatan/sign di setiap lokasi. 

Peranan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat dibutuhkan karena 

dengan melihat kejadian-kejadian yang telah terjadi di perusahaan besar banyak 

sekali kejadian ataupun peristiwa dimana melibatkan langsung dengan keselamatan 

kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu masalah yang 

penting dalam perusahaan terutama dalam proses operasionalnya. Penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkungan kerja mempunyai maksud 

memelihara keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Adanya program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi diri karyawan maupun perusahaan dan dapat 

mengurangi terbentuknya perilaku berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan 

kerja pada karyawan. (Suma’mur, 1989 : 29). 

Dengan latar belakang di atas, maka dapat kita ketahui bahwa manajemen K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja sangat penting dalam meminimalisir terjadinya 

kecelakaan kerja dan meningkatkan perilaku selamat dari para pekerja, maka kami 

ingin mengetahui lebih mendalam lagi mengenai upaya-upaya dalam menjaga dan 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh pihak Taman 

Safari Indonesia II. Oleh karena itu, kami ingin membuat suatu penelitian dengan 

judul . “Peranan K3 Dalam Mengurangi Perilaku Berbahaya Pada Animal Keeper 

Taman Safari Indonesia II) ”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya 

perilaku berbahaya dan bagaimana peranan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 

dalam mengurangi perilaku berbahaya pada animal keeper di Taman Safari 

Indonesia II Prigen. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku berbahaya pada animal 

keeper di Taman Safari indonesia II? 

2. Bagaimana peranan K3 dalam mengurangi perilaku berbahaya pada animal 

keeper di Taman Safari Indonesia II. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi khususnya 

psikologi industri, yang berkaitan langsung dengan Penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terhadap karyawan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna dalam bidang 

industri maupun organisasi bagi pihak perusahaan, baik pimpinan maupun 

karyawan terutama tentang bagaimana pentingnya peranan pengelolaan Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik, demi untuk mengurangi 

perilaku berbahaya di tempat tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kecelakaan kerja yang dapat menimpa pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, 

hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak pengelola TSI sebagai bahan 

perubahan /perbaikan kebijakan untuk TSI ke depannya agar lebih baik. 

 
 


