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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi dalam melakukan 

aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung usaha 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagaimanapun lengkap dan 

canggihnya sumber-sumber daya non-manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

tidaklah menjadi jaminan bagi perusahaan tersebut untuk mencapai suatu 

keberhasilan. Jaminan untuk dapat berhasil, lebih banyak ditentukan oleh sumber 

daya manusia yang mengelola, mengendalikan, dan mendayagunakan sumber-

sumber daya non-manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, masalah karyawan 

merupakan masalah besar yang harus mendapat perhatian bagi perusahaan, 

khususnya yang terkait dengan lingkungan kerja pada suatu perusahaan. 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahan sangat penting untuk diperhatikan 

manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam 

suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang 

memadai bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja, sebaliknya lingkungan 

kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan 

motivasi kerja karyawan. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai 

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan 

nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu 

yang lama. Lebih jauh lagi lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

memicu terjadinya kecelakaan pada karyawan. 

Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan di lingkungan 

kerja adalah persepsi seorang karyawan terhadap bahaya. Persepsi yang ada pada 

seorang karyawan, yang mana hal itu memiliki keterkaitan dengan bahaya yang 

pernah terjadi di lingkungan kerjanya, akan memunculkan suatu perilaku yang 

memungkinkan untuk terjadinya bahaya. Begitu pula persepsi yang memiliki 

keterkaitan dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Mahmud 

(1990), persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Oleh 



2 

karena itu, apa yang kita persepsikan pada suatu waktu tertentu akan tergantung 

bukan saja pada stimulusnya sendiri, tetapi juga pada latar belakang beradanya 

stimulusnya itu, seperti pengalaman-pengalaman sensori kita yang terdahulu, 

perasaan kita pada waktu itu, prasangka-prasangka, keinginan-keinginan, sikap dan 

tujuan kita. Dengan kata lain, persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, 

mengaturnya, dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah 

teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Di dalam proses 

persepsi individu akan memberikan penilaian terhadap suatu obyek baik bersifat 

positif atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anugrah (2009) tentang 

Tinjauan Persepsi Bahaya Psikososial Karyawan Departemen Operational PT. Repex 

Pondok Pinang Jakarta Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya 

psikososial di tempat kerja tidak terlalu membahayakan, sehingga belum sampai 

mengganggu apalagi membebani karyawan selama melakukan pekerjaan setiap 

harinya, atau dengan kata lain memiliki tingkat bahaya dengan kategori rendah. 

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan Diah (1998) mengenai Persepsi 

Pegawai Unit Pemintalan di Beberapa Pabrik Tekstil di Daerah Jakarta Timur dan 

Bekasi terhadap kebisingan di tempat kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan bising pada intensitas <85 dBA (63,6%) dan tidak 

bising (36,4%), sedangkan responden yang menyatakan bising pada intensitas >85 

dBA (94%) dan yang menyatakan tidak bising (6%). Tingginya intensitas kebisingan 

akan diikuti oleh lebih banyaknya responden yang menyatakan bising dan rendahnya 

intensitas kebisingan, maka responden yang menyatakan bising sedikit. Faktor yang 

mempunyai asosiasi dengan persepsi responden terhadap kebisingan adalah lama 

kerja (p=0,0000), umur (p=0,0002), pendidikan (p=0,0227), sedangkan faktor jenis 

kelamin tidak mempunyai asosiasi dengan persepsi responden terhadap kebisingan di 

tempat kerja. Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pengetahuan responden, maka sikapnya akan lebih baik dan tingginya pengetahuan 

responden belum tentu penafsiran terhadap lingkungan baik 

Selain itu pula, pada penelitian Sukaryono mengenai Persepsi Pekerja 

Kamar Gelap Terhadap Penggunaan Bahan Berbahaya dan Berisiko di instalasi 

radiologi rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan seluruh 
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pekerja memiliki persepsi negatif yang lebih besar prosentasenya, yaitu kognitif 

terhadap bahan berbahaya (55,3%), kognitif terhadap bahan berisiko (72,3%), afektif 

terhadap bahan berbahaya (63,8%), afektif terhadap bahan berisiko (70,2%), 

interpretasi terhadap bahan berbahaya (57,7%), interpretasi terhadap bahan berisiko 

(95,7%). Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa umur dan kebiasaan secara 

umum tidak ada hubungan dengan persepsi, sedangkan pendidikan dan lama kerja 

secara umum ada hubungan dengan persepsi. Sementara itu faktor individu yang 

paling dominan terhadap kognitif bahan berbahaya adalah pendidikan (P 

Value=0.042), sedangkan untuk kognitif bahan berisiko adalah lama kerja (P 

Value=0,070), dan interpretasi bahan berbahaya adalah larva kerja (P Value=0,010). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di PT. X di 

Balikpapan. PT. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi es balok, 

yaitu perusahaan yang mengolah es balok sebagai pemasok bagi konsumen yang 

membutuhkan, seperti ke kapal-kapal nelayan dan pabrik-pabrik ikan. Tugas para 

karyawan lapangan dalam perusahaan terbagi dalam dua area, yaitu karyawan 

lapangan yang bekerja di bagian mesin (mycom) dan karyawan lapangan yang 

bekerja di luar bagian mesin. Karyawan lapangan bagian mesin (mycom) bertugas 

untuk mengolah es balok, menjaga mesin agar tetap beroperasi dengan baik dan 

menjaga suhu mesin (mycom) agar tetap stabil. Sedangkan karyawan lapangan yang 

bekerja diluar bagian mesin bertugas untuk mengangkut pesanan es balok ke kapal-

kapal nelayan yang berlabuh ataupun kepada distributor yang dikirim oleh pabrik-

pabrik ikan. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, setiap karyawan lapangan akan 

dihadapkan pada bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka ketika bekerja 

dilapangan. Karyawan lapangan memegang tanggung jawab besar untuk menjaga 

mesin agar tetap beroperasi dengan baik dan mengangkut es balok dengan hati-hati. 

Tak menutup kemungkinan, secara disadari atau tidak, mereka pasti pernah merasa 

tertekan dan stress terhadap kondisi tersebut. Dalam bertugas mereka pasti pernah 

mengalami adanya kesalahpahaman atau salah penangkapan terhadap informasi yang 

diberikan, terjadi kelelahan (fatique), kelupaan (forgetfulness), dan sebagainya. 

Semua hal itu dapat memicu perilaku berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang 

lain bahkan terhadap alat yang akan digunakan. 
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Karyawan lapangan PT. X dituntut agar selalu berada dalam kondisi fisik 

yang prima untuk menjalankan tugas yang diemban, seperti mengantar es balok dan 

mengangkut es balok ke atas kapal. Kondisi fisik yang fit dan kuat tentunya menjadi 

modal dasar bagi karyawan lapangan untuk dapat mengerjakan tugas dengan baik 

sehingga menghindari kecenderungan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

(kelalaian yang diakibatkan menurunnya kondisi fisik) dalam bertugas. Dari hasil 

wawancara awal dengan salah satu staf perusahaan, didapatkan data  dari tahun 2005 

sampai dengan 2009 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6 kali. Sebagai contoh 

pada tahun 2005, akibat adanya kelalaian karyawan dalam menjaga suhu mesin 

berakibat pada meledaknya mesin yang  menyebabkan terhentinya produksi es balok 

selama beberapa minggu. Selain itu pada tahun yang sama, karena kurangnya 

koordinasi serta pemberian ataupun penerimaan informasi yang kurang baik, 

berakibat pada terjadinya kecelakaan kerja pada karyawan, yang mana dalam hal ini 

salah satu tangan karyawan terjepit mesin yang disebabkan adanya kesalahan 

informasi. Hal itu menyebabkan karyawan tersebut harus dirawat selama dua hari di 

rumah sakit. Contoh lain pada tahun 2007, karena kurangnya ketelitian dan perhatian 

menyebabkan salah satu karyawan yang tidak dapat berenang tercebur ke laut karena 

terkena es balok yang didorong oleh karyawan yang lain, dan pada tahun yang sama 

karena kesalahan persepsi seorang karyawan jatuh dari tangga. Kecelakaan tersebut 

dapat terjadi karena disebabkan karyawan dalam bekerja tidak menggunakan alat 

pelindung diri (APD). Bagi sebagian para karyawan, tidak menggunakan alat 

pelindung diri dalam bekerja merupakan hal yang biasa, bahkan kadang mereka 

menganggap APD justru akan menghambat proses kerja mereka. 

Program penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam masalah ini 

belum diterapkan karena masih ada kasus kecelakaan kerja yang menimpa karyawan. 

Peranan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat dibutuhkan karena dengan 

melihat kejadian-kejadian yang telah terjadi di perusahaan ini banyak sekali kejadian 

ataupun peristiwa dimana melibatkan langsung dengan keselamatan kerja. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan merupakan salah satu 

masalah yang penting dalam perusahaan terutama dalam proses operasionalnya. 

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkungan kerja 

mempunyai maksud memelihara tenaga kerja. Adanya program Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi diri karyawan maupun perusahaan dan dapat 

mengurangi atau menekan adanya stres kerja pada karyawan. 

Dari fenomena-fenomena diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para 

karyawan lapangan PT. X di Balikpapan dalam bekerja tidak menggunakan alat 

pelindung diri (APD), sebab bagi sebagian para karyawan, tidak menggunakan alat 

pelindung diri dalam bekerja merupakan hal yang biasa, bahkan kadang mereka 

menganggap APD justru akan menghambat proses kerja mereka. Ketika hal itu 

dibiarkan secara terus-menerus atau bahkan dianggap biasa, maka lambat laun akan 

berakibat fatal dan akhirnya akan merugikan tidak hanya pada karyawan itu sendiri 

tetapi juga pada perusahaan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana persepsi mereka selaku karyawan lapangan yang dalam kesehariannya 

bekerja di lingkungan kerja yang penuh resiko akan bahaya. Hal ini tentu saja harus 

mendapatkan perhatian lebih agar keselamatan mereka ketika bekerja dapat terjamin. 

Oleh sebab itu,maka peneliti mengangkat suatu penelitian yang berjudul “Persepsi 

Terhadap Bahaya Pada Karyawan PT. X di Balikpapan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi 

terhadap bahaya pada karyawan PT. X di Balikpapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi terhadap bahaya 

pada karyawan PT. X di Balikpapan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi disiplin ilmu 

psikologi pada umumnya dan psikologi industri dan organisasi pada 

khususnya, terutama mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 
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2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dan pertimbangan 

bagi PT. X di Balikpapan, sebagai bahan untuk melakukan penyusunan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna menjamin kesehatan 

dan keselamatan karyawan dalam bekerja. 

 

 

 

 


