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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara naluriah manusia menghindari kecelakaan. Hal ini merupakan sifat 

kodrat manusia untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak di senangi. 

Keinginan ini terbatas pada orang-orang yang memang telah mempersiapkan diri 

agar kecelakaan tidak terjadi, melainkan juga berlaku untuk semua orang, bahkan 

orang yang perilakunya membahayakan sekalipun tidak menginginkan kecelakaan 

menimpa dirinya. (Winarsunu:2008). 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 adalah kerugian yang terbesar karena nyawa tidak mampu digantikan 

oleh apapun. 

Keselamatan dan kesehatan kerja juga memiliki hubungan dengan kecelakaan 

kerja yang muncul dilingkungan kerja, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan 

kehilangan-kehilangan  baik berupa luka, sakit, kematian, kerusakan peralatan, dan 

material yang semuanya membutuhkan biaya penggantian. Kehilangan juga dapat 

meliputi kehilangan waktu, produksi dan penjualan. Kecelakaan kerja memunculkan 

kebutuhan akan layanan pengangkutan, pencatatan, penelitian, pembersihan, layanan 

hokum dan medis, rehabilitasi dan pemulihan nama baik dari image public. Dan 

semuanya ini adalah membutuhkan biaya. Sehingga cukup beralasan jika ada 

pernyataan yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah sesuatu yang mahal 

(Brauer, 1990; Siegel,1962 dalam Winarsunu, 2008). 

Program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu system yang 

dibuat menejemen dari perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat hubungan dengan lingkungan kerja. Program tersebut di 

lakukan dengan cara mengenali serta menganalisis hal-hal yang berpotensi 

menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit, kemudian memberikan program untuk 

penanggualangan pada masalah tersebut. Program keselamatan dan kesehatan kerja 
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yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan diasosiasikan kepada seluruh 

karyawannya, terutama pada karyawan yang memiliki resiko tinggi dalam 

mengalami kecelakaan kerja. 

Salah satu determinan paling penting dalam keselamatan kerja adalah sikap 

karyawan terhadap program keselamatan kerja. Sikap tersebut sangat mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, karena sikap merupakan suatu 

bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (favourable) maupun 

perasaan tidak mendukung (Unfavourable) pada suatu objek. Sikap akan 

mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk berperilaku aman atau 

tidak aman. Karena itu sikap karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

akan sangat mempengaruhi perilaku pekerja dalam menerapkan program 

keselamatan kerja yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dan akan mempengaruhi 

angka kecelakaan pada perusahaan tersebut. Tinggi rendahnya sikap terhadap 

keselamatan kerja dapat dilihat dari keputusan karyawan untuk mendukung atau 

tidak mendukung program keselamatan kerja yang telah di organisir oleh pihak 

perusahaan (Winarsunu:2008). 

Bentuk-bentuk sikap yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja 

antara lain adalah kesembronoan (recklessness), tidak bertangung jawab atau tidak 

memiliki sikap kerja sama. Sikap semacam ini merupakan simptom dari sesuatu yang 

lebih mendasar yaitu personal maladjustment, yaitu kecelakaan yang diakibatkan 

kesalahan dalam bersikap. Sikap pekerja terhadap keselamatan kerja terkadang masih 

di anggap hal yang tidak penting, sehingga peraturan keselamatan kerja diabaikan 

begitu saja oleh para pekerja. Sikap akan mempengaruhi masalah keselamatan kerja 

yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja apabila karyawan berperilaku ceroboh 

dalam bekerja.  

Dalam proses pembentukan sikap terdapat tiga komponen yang saling 

menunjang yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif 

(Azwar : 2008). Komponen kognitif merupakan representasi persepsi dan 

kepercayaan yang dimiliki individu, dan komponen kognitif ini dapat disamakan 

mengenai opini individu pada suatu stimulus atau rangsangan. Komponen afektif 

merupakan gambaran dari penilaian dan perasaan terhadap obeyek sikap. Kemudian 

komponen konatif atau perilaku berisi tendensi atau kecendrungan untuk bertindak 
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atau bereaksi terhadap sutu obyek sikap. Begitu pula jika objek yang dikenai adalah 

program keselamatan kerja maka, ketiga komponen ini juga akan saling menunjang 

sehingga memberikan keputusan terhadap karyawan untuk mendukung ataupun tidak 

mendukung program keselamatan kerja yang telah di bentuk oleh pihak manejemen 

perusahaan. 

Sebuah survei terhadap sikap karyawan 2004 di Slovakia, dilakukan di 33 

perusahaan, 337 responden: 233 pekerja, 81 manajer dan 23 pakar dalam 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil survey menyatakan lebih dari 90% dari 

karyawan menggambarkan sikap mereka terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

sebagai sangat positif atau terutama positif. Sebagian besar karyawan menganggap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai unsur penting dalam positif 

mempengaruhi kinerja karyawan level (4.18), dan kemakmuran dan citra perusahaan 

(4,47). Sedangkan hasil survey mengenai sikap mereka terhadap keselamatan kerja 

yaitu; lebih dari 70% dari karyawan pandangan positif tanggung jawab mereka untuk 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja mereka sendiri (3,96). Lebih dari 

76% karyawan mengungkapkan kesediaan untuk terlibat dalam mereka 

meningkatkan kondisi kerja , tetapi hanya 35% karyawan mengatakan bahwa mereka 

sendiri mengajukan proposal untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Selain itu, hampir 90% dari responden merasa perlu bahwa karyawan terlibat dalam 

penilaian risiko di tempat kerja, namun hanya 55% yang puas dengan tingkat 

keterlibatan mereka sendiri.  

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang cukup berperan 

dalam organisasi. Hal tersebut dikarenakan istilah keselamatan dan kesehatan kerja 

memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan suatu kondisi lingkungan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang 

tinggi kemungkinan besar akan memperoleh nilai tambah baik dari karyawan atau 

masyarakat, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keselamatan dan kesehatan 

kerja yang rendah akan mengalami nilai negative dari karyawan atau masyarakat.  

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai sikap terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja menyatakan hubungan yang signifikan antara keduanya. Penelitian 

yang dilakukan oleh  Siahaan (2005) Di PT. Suryamas Lestari Prima. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sikap pekerja terhadap penerapan keselamatan kerja 
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baik (81,7%), dan komitmen pekerja pada perusahaan baik (80,6%), menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap terhadap penerapan keselamatan 

kerja dengan komitmen pekerja pada perusahaan yaitu semakin baik sikap pekerja 

terhadap keselamatan kerja juga akan meningkatkan komitmennya terhadap 

perusahaan. Oleh karena itu diharapkan perusahaan lebih memperhatikan penerapan 

keselamatan kerja di perusahaan untuk meningkatkan dukungan pekerja terhadap 

keselamatan kerja yang nantinya juga meningkatkan komitmennya pada perusahaan. 

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Chasanah (2008). penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen karyawan dengan sikap 

terhadap penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai korelasi r = 0,669; p = 0,000 (p < 0,01) 

menandakan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara komitmen 

karyawan terhadap perusahaan dengan sikap terhadap penerapan program K3. 

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 yang tertinggi adalah 0,96. Hasil 

penelitian yang menghubungkan antara sikap dan perilaku tersebut tampak bahwa 

semua variable sikap berkorelasi dengan perilakunya, kesemuanya berkorelasi secara 

positif.  

Dari beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap merupakan 

determinan terpenting dalam penerapan program keselamatan kerja. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa sikap terhadap keselamatan kerja merupakan 

predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara konsisten baik mendukung 

maupun tidak mendukung program keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dalam menentukan sikap karyawan akan cendrung melihat lingkungan 

sekitar yang ikut mendukung penerapan program keselamatan kerja. Salah satunya 

karyawan akan melihat peran manejemen dalam program keselamatan kerja. 

Peran manejemen dalam penerapan program keselamatan kerja sangatlah 

penting dampaknya bagi kelancaran penerapan program keselamatan kerja. Adanya 

peran tersebut akan memberikan dukungan secara langsung bagi para karyawan 

untuk menerapkan program keselamatan kerja dan hal ini akan membentuk iklim 
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keselamatan kerja di perusahaan. Iklim keselamatan kerja sendiri merupakan sebuah 

persepsi pekerja pada sikap manejemen terhadap keselamatan kerja dan persepsi 

pada sejauh mana kontribusi keselamatan kerja didalam proses produksi secara 

umum. Persepsi ini akan mempengaruhi perilaku pekerja, misalnya ketika organisasi 

tidak memperhatikan perihal keselamatan kerja, maka akan begitu pula dengan para 

pekerjanya. Iklim keselamatan kerja merupakan salah satu cara organisasi industry 

untuk menciptakan sebuah iklim fisik maupun psikologis yang memenuhi standart 

keselamatan dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan keselamatan 

kerja sehingga baik organisasi maupun pekerja dapat melaksanakan aktivitasnya 

dengan aman dan lebih produktif. 

Iklim keselamatan kerja dapat diilustrasikan bahwa seperti apapun 

canggihnya program keselamatan kerja yang ada akan menjadi tidak efektif kecuali 

dalam organisasi sudah terbentuk persepsi dari pekerja bahwa iklim organisasi benar-

benar telah mendukung secara penuh usaha-usaha keselamatan kerja. Jika manejer 

menunjukkan melalui perilaku yang aman (safety behaviour) bahwa mereka benar-

benar mengerti dan ikut menerapkan konsep dan praktek-praktek keselamatan kerja, 

maka hal ini akan diwujudkan dengan sikap dan perilaku yang aman yang 

ditunjukkan pekerjanya. Namun bilamana manajemen hanya memberikan tidak lebih 

dari sekerdar lip service untuk keselamatan kerja, kemudian tanpa menerapkan 

program tersebut tetapi mereka mengharapkan pekerja menggunakannya, maka 

pekerja akan memiliki sikap yang bertentangan dengan keselamatan kerja 

(Winarsunu : 2008). 

Iklim keselamatan kerja merupakan perluasan dari iklim organisasi, yang 

merupakan karakteristik yang penting dari budaya organisasi. Budaya keselamatan 

kerja adalah gabungan dari lambang-lambang, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi tentang 

keselamatan kerja yang dimiliki bersama oleh para pekerja. Tingkat pertama, adalah 

lambang-lambang, yang dapat berupa ‘sesuatu’ dan prosedur tertulis. ‘sesuatu’ 

adalah yang dapat dilihat secara langsung oleh tamu yang datang ke perusahaan. 

Contohnya tanda-tanda dan poster-poster, garis pembatas pada lantai. Tingkat kedua 

adalah nilai-nilai yang berupa prinsip-prinsip social, falsafah, tujuan dan standar. 

Lambang adalah sesuatu yang dapat diamati dalam organisasi, sedangkan nilai 

adalah alasan yang diberikan untuk menerangkan lambang-lambang. Tingkat ketiga 
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adalah asumsi-asumsi yang menggambarkan kepercayaan-kepercayaan yang sama 

pada kelompok yang tidak disadari. Iklim keselamatan kerja merupakan cirri dan 

indicator yang penting dari budaya keselamatan kerja didalam organisasi 

(Winarsunu: 2008). 

Dalam pembentukan iklim keselamatan kerja yang efektif maka komitmen 

manejemen menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program 

keselamatan kerja. Komitmen merupakan ibarat energi yang menggerakkan roda 

kebijakan organisasi keselamatan kerja. Oleh karena itu OHSAS 18001 

mensyaratkan agar manejemen puncak menunjukkan komitmennya dalam 

mendukung pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam organisasi seperti 

memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan. Namun demikian, komitmen 

tidak sekedar dengan menyediakan sumberdaya saja, namun yang paling penting 

adalah peran serta dan dukungan positif manejemen terhadap pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam organisasi.  

Keberhasilan perusahaan dalam meminimalisirkan angka kecelakaan kerja 

dikarenakan perusahaan memiliki manejemen keselamatan kerja yang baik. Namun 

tidak cukup hanya dengan manejemen yang baik melainkan penerapan yang 

dilakukan karyawan terhadap program yang telah diberlakukan dan diterapkan dalam 

perusahaan. Dalam program tersebut manejemen memiliki andil yang sangat besar 

pada kedisplinan karyawan untuk tetap mengikuti peraturan yang telah diberikan 

oleh perusahaan (Ramli:2010).  

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa iklim keselamatan kerja 

mampu menekan angka kecelakaan kerja. Seperti halnya penelitian yang dilakukan 

Sadullah (2009) mengenai hubungan antara iklim keselamatan organisasi dan 

perilaku keselamatan karyawan. Penelitian yang dilakukan di sebuah galangan kapal 

aktif di Turki, menemukan bahwa ada yang signifikan antara hubungan antara iklim 

keselamatan organisasi dengan perilaku keselamatan karyawan. Hasil menunjukkan 

bahwa semakin baik iklim keselamatan yang di buat oleh lingkungan kerja akan 

memberikan nilai yang tinggi pula pada perilaku keselamatan kerja di perusahaan  

Senada dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Steven (2007) untuk 

menguji hubungan antara komitmen manajemen dengan persepsi tenaga Kerja 

mengenai iklim keselamatan. Hasil penelitian menyatakan (n = 1026) yang berarti 
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adanya hubungan positif mengenai komitmen menejemen dengan hubungan 

tanggung jawab manejemen dalam program keselamatan dan  kesehatan kerja 

dengan pencegahan resiko kecelakaan bernilai positif penilaian lebih dari manajemen 

senior komitmen. 

Kemudian penelitian yang di dilakukan oleh Aprianti (2008) di PT.ELNUSA, 

Tbk, Oilfield Service Division Balikpapan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

iklim keselamatan kerja mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan 

terhadap safety behaviour karyawan pada PT. ELNUSA, Tbk Oilfield Services, 

dengan nilai koefisien korelasi (r)=0,287 menandakan adanya hubungan yang 

berarah positif antara kedua variable. Sedangkan nilai probabilitas kesalahan (p) = 

0,007 menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara variabel 

iklim keselamatan kerja dengan berperilaku. 

Tujuan diciptakannya iklim keselamatan kerja adalah untuk menciptakan 

lingkungan psikologis dan sikap-sikap untuk mendukung keselamatan kerja, serta 

untuk mempertahankan lingkungan pekerjaan fisik yang aman. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Winarsunu (2000) bahwa iklim keselamatan kerja 

memberikan sumbangan terhadap variabel sikap terhadap keselamatan kerja, 

contohnya program dengan iklim keselamatan kerja seperti job training yang 

diberikan kepada pekerja akan berakibat secara langsung pada peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.  

Kondisi-kondisi yang terdapat dalam iklim keselamatan kerja akan lebih 

mempengaruhi sikap terhadap keselamatan kerja. Selain itu komitmen top 

manegement pada keselamatan kerja harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan 

nyata bukan hanya melalui kata-kata saja. Sikap dan perilaku pihak top management 
terhadap keselamatan kerja akan memberikan dampak terhadap sikap dan perilaku 

pekerja dan supervisor pada semua tingkatan. Hal ini sesuai dengan hukum dasar 

perilaku manusia, bahwa jika seseorang mendengar tentang sesuatu dan kemudian 

melihat bahwa sesuatu itu tidak sesuai dengan yang didengarnya maka mereka hanya 

akan percaya pada apa yang dilihatnya saja (Reamer,1980 dalam Winarsunu, 2008). 

Begitu juga dengan iklim keselamatan kerja, jika karyawan hanya mendengar arahan 

untuk berprilaku aman tanpa melihat pihak manejemen ikut menjalankan program 

keselamatan kerja, maka karyawan akan cenderung memberikan sikap negative 

terhadap penerapan program keselamatan kerja tersebut.  
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Ketika lingkungan sekitar pekerja di rasa tidak nyaman atau mendorong 

kearah negative maka kecendrungan pekerja akan memberikan sikap kearah negatif. 

Jadi untuk mempengaruhi perilaku seseorang juga harus merubah lingkungan 

fisiknya. Iklim keselamatan kerja dapat diartikan sebagai sejumlah persepsi 

karyawan mengenai keselamatan secara keseluruhan di dalam organisasi berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. Apabila karyawan mempersepsi iklim keselamatan secara 

positif, diharapkan akan dapat memberikan sikap yang positif pula terhadap program 

keselamatan kerja sehingga mendorong karyawan agar berperilaku aman sehingga 

mampu mengurangi angka kecelakaan kerja.  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti  akan melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan antara iklim keselamatan kerja (safety climate) dengan sikap 

karyawan terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Mahakam 

Sumber Jaya” 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah 

mengenai: apakah ada hubungan antara iklim kerja (safety climate) dengan sikap 

karyawan terhadap progam keselamatan di PT.Mahakam Sumber Jaya? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara iklim kerja dengan sikap karyawan terhadap program keselamatan di 

PT.Mahakam Sumber Jaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memperkaya wacana yang ada pada ilmu psikologi, 

khususnya Psikologi Sumber Daya Manusia. Selain itu dapat memperkaya 

pemahaman mahasiswa tentang program kesehatan dan keselamatan kerja dalam 

bidang Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat 

tmemberikan masukan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan psikologi 

industri serta pada karyawan yang bergerak dalam bidang industri guna 

memahami pentingnya sikap karyawan terhadap program keselamatan dan 

kesehatan kerja dan hubungan dengan iklim keselamatan kerja pada perusahaan 

yang mereka naungi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

acuan untuk melihat kecendrungan sikap karyawan melalui iklim kerja yang 

dilakukan di lingkungan kerja tersebut. serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

usaha-usaha penanganan masalah keselamatan kerja baik berupa tindakan 

preventif terhadap kecelakaan kerja maupun tindakan promotif pelaksanaan 

program keselamatan dan kesehatan kerja baik oleh pemerintah, dunia industri, 

praktisi, tenaga pengajar, mahasiswa dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


