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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hak dari 

setiap pekerja, hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan UU Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 

1970 yang menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melindungi pekerja dan 

potensi bahaya yang dihadapinya. Hal inilah yang menuntut banyak 

perusahaan di Indonesia untuk mengupayakan penerapan manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada lingkup perusahaan untuk 

mencegah terjadinya kasus kecelakaan kerja  pada pekerja. Berdasaran data 

yang disampaikan oleh Pos Kota International Labour Organization (ILO) 

pada tahun 2013 mencatat setiap 15 detik terdapat 153 pekerja yang 

mengalami kecelakaan kerja, sedangkan di Indonesia rata-rata per tahun 

terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Oleh karena itu, peningkatan budaya 

keselamatan dan kesehatan kerja  (K3) perlu diupayakan untuk melindungi 

aset tenaga kerja sebagai komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek 

pada perusahaan. Dalam dunia industri, sumber daya manusia (SDM) atau 

pekerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital sebagai penentu 

keberhasilan dalam pengerjaan sebuah proses. Pekerja dengan kemampuan 

(skill) yang tinggi dan kondisi yang bagus serta manajemen perusahaan yang 

baik dapat meningkatkan jumlah produksi atau kelancaran suatu proyek. Akan 

tetapi, dalam pelaksanaannya sering terjadi kecelakaan kerja pada proses yang 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan pekerja dan pengawasan terhadap 

proses yang sedang berlangsung tersebut. Oleh karena itu, komitmen 

perusahaan terhadap pekerja dengan melakukan pemberdayaan dan 

perlindungan selama proses berlangsung harus dilaksanakan untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan dalam bekerja.  

CV Adi Jaya Utama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang konstruksi dan supplier yang terintegrasi baik rumah pribadi, cluster, 
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gedung bertingkat, bangunan pemerintah maupun swasta. Perusahaan ini 

terletak di Jl. Bandara Abd Saleh GJ35 perum omaview, Kedungkandang, 

Kota Malang-Jawa Timur. Pada Desember 2015 terdapat 5 proyek yang 

sedang dikerjakan yakni renovasi gedung balai pertemuan, rekondisi jalan 

PDAM, pengerjaan saluran irigasi, pembangunan gedung serbaguna, dan 

pembangunan gudang di pabrik Pioneer. Dari hasil studi lapangan yang telah 

dilakukan, setiap proyek dipimpin oleh seorang pimpinan yang berperan 

sebagai mandor dan safety man dan selama tahun 2015 ini terdapat beberapa 

kecelakaan yang terjadi saat mengerjakan proyek yang tersengat arus listrik 

sebanyak 3 orang, terjatuh 2 orang dan tergores material sebanyak 12 orang. 

Jumlah kecelakaan yang terjadi selama tahun 2015 ini berlawanan dengan 

semboyan “zero accident” yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Rendahnya 

kepatuhan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja pada 

pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pekerja ikut 

berpartisipasi dalam setiap prosedur dan aturan yang berkaitan dengan 

keselamatan dan kesehatan kerjanya. Selain itu, prosedur penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat harus sesuai standar, karena 

dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan pekerja dan keuntungan 

bagi perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk  mengetahui 

pengaruh safety climate terhadap safety behavior yang dilaksanakan pada CV 

Adi Jaya Utama. Safety climate (iklim keselamatan kerja) merupakan istilah 

teoritis yang menggambarkan  persepsi pekerja tentang keselamatan di tempat 

kerja. Tujuan dari penilaian safety climate adalah untuk mengidentifikasi dan 

mengelola isu-isu keselamatan yang relevan pada rutinitas atau kondisi kerja 

serta untuk memantau perubahan dari hasil penilaian. Dalam dunia 

keselamatan kerja saat ini, menerapkan iklim keselamatan kerja yang baik 

merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

aman karena sekitar 88% kecelakaan kerja berawal dari perilaku tidak aman, 

dan perilaku tidak aman berawal dari persepsi pekerja. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan  Copper dan Philips (2004) yang menyatakan bahwa 
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kecelakaan kerja terjadi akibat perilaku tidak aman pekerja dimana angkanya 

mencapai 80-95%.  Hal tersebut diperkuat dengan penelitian oleh Liu et al. 

(2014), menjelaskan bahwa kecelakaan kerja pada industri Cina berhubungan 

dengan safety climate  perusahaan dan safety behavior para pekerja. 

Sedangkan menurut Wills et al. (2005) dan Neal dan Griffin (2002) 

menyatakan bahwa safety behavior sangat erat hubungannya dengan 

organizational safety climate. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam tugas akhir ini adalah “ Apakah  safety climate perusahaan berpengaruh 

terhadap safety behavior pekerja di CV. Adi Jaya Utama”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tugas akhir ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh safety climate (iklim keselamatan kerja) 

secara simultan terhadap safety behavior pekerja di CV. Adi Jaya Utama. 

2. Untuk mengetahui pengaruh safety climate (iklim keselamatan kerja) 

secara parsial terhadap safety behavior pekerja di CV. Adi Jaya Utama. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian dengan tema yang 

sama. 

2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil perusahaan 

dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan 

pengaruh dari safety climate terhadap safety behavior. 
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1.5 Batasan Masalah  

Agar penyelesaian masalah tidak menyimpang dari tujuan dan 

menghindari kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya 

diteliti, maka peneliti membuat batasan masalah dan asumsi. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada pekerja tetap di CV Adi Jaya Utama yang 

berhubungan langsung dengan pengerjaan proyek gedung, tidak 

termasuk pekerja subkontraktor. 

2. Indikator penelitian safety climate menggunakan Safety Climate 

Questionnaire (SCQ) yang dikembangkan oleh Glendon dan 

Litherlands (2001). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penulisan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan tugas akhir. Karena sistematika penulisan 

memuat seluruh isi tugas akhir secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan 

jelas masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas akhir 

yang saya buat adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan tugas akhir ini. Bab ini menjadi dasar kerangka 

penelitian secara keseluruhan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan referensi yang 

diharapkan dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan 

data dan membantu dalam menginterpretasikan hasil yang 

diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 



5 

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai langkah-langkah 

pengerjaan skripsi secara detail dalam tiap tahap penelitian yang 

akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. 

Pengolahan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi 

bahaya yang terjadi di perusahaan. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan 

data pada bab sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai 

dengan tujuan penelitian dari Tugas Akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa data berupa suatu usulan atau rekomendasi perbaikan 

terhadap perusahaan serta terdapat saran-saran yang dapat 

mendukung dari aktivitas perusahaan. 




