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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 telah secara tegas pada Pasal 2 ayat 2 (i) 

bahwa bekerja diketinggian sebagai suatu kegiatan yang perlu memperhatikan 

keselamatan pekerjanya. Kewajiban memperhatikan keselamatan kerja disini 

ditekankan kepada Pengusaha. Secara teknis kewajiban menghindari kecelakaan 

dimulai sejak seorang pekerja diterima menjadi pegawai atau dipindahkan ke unit 

tertentu yaitu dari tingkat kesehatan, pelatihan yang harus diberikan agar dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya, tersedianya prosedur kerja alat pelindung diri 

dalam melakukan tugas dan kewajibannya. 

 Berdasarkan keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 

Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun No.Kep. 

45/DJPPK/IX/2008 tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja bekerja 

pada ketinggian baik dengan metode kerja menggunakan perancah, tangga, 

gondola, dan system akses tali harus menggunakan alat pelindung diri serta diikuti 

dengan pengawasan dari tugas K3 perusahaan. Hal ini merupakan persyaratan 

minimum bagi pengurus tempat kerja, pekerja dan semua pihak yang terkait 

dalam melaksanakan pekerjaan pada ketinggian.  

Pada abad modern ini, aspek keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi 

tuntutan dan kebutuhan umum. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang 

sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi disamping 

unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu tenaga 

kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Namun dalam kenyataannya, perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja sering diabaikan, khususnya oleh mereka yang cenderung mencari 

keuntungan semata (Ramli, S., 2010). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja 

yang optimal. Cukup penting dalam menjaga dan melindungi tenaga kerja, hal ini 
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tercerminnya dalam pokok pikiran dan pertimbangan di keluarkannya Undang-

Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa setiap tenaga kerja 

berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan 

dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin 

keselamatannya, serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan 

secara efisien (Depnaker, 2003). 

International Labor Organization (ILO) memperkirakan, diseluruh dunia 

lebih dari 2,3 juta orang meninggal akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja 

setiap tahun (ILO/2011). Di Indonesia, pada laporan tahunan Jamsostek (2012) 

tercatat terjadi 103,074 kasus kecelakaan kerja. Data setiap hari ada 9 pekerja 

yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Data kecelakaan tersebut hanya 

mencakup seluruh perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek sekitar 272,106 

perusahaan, sehingga jumlah kecelakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih 

besar. 

Data yang di dapat dari jamsostek, angka kecelakaan kerja tahun 2011 lalu 

mencapai, 99.491 kasus. Jumlah tersebut kian meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya. Tahun 2007 sebanyak 83.714 kasus, tahun 2008 sebanyak 94.736 

kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus. 

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakentrans) DKI 

Jakarta, sepanjang 2009 jumlah kecelakaan kerja yang berujung pada kematian 

mencapai 2.974 kasus. Sementara jumlah pekerja yang ada di DKI mencapai 

2.331.580 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2007. Pada tahun 2007 jumlah 

kematian akibat kecelakaan kerja mencapai 2.195 orang, sedangkan tahun 2008 

mencapai kematian angka 2.857 orang.  

Beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak kasus-kasus kecelakaan kerja 

pada pelaksanaan pekerjaan kontruksi di indonesia. Tercatat, selama 2008 terjadi 

kecelakaan kerja 93,823 kasus atau meningkat 12,08% dibanding 2007 yang 

mencapai 83, 714% kasus. Dari jumlah kasus kecelakaan kerja tersebut, jumlah 

pekerja meninggal dunia pada tahun 2007 mencapai 2.124 orang atau meninggal 

dibanding 2007 sebesar 1.883 orang (rmexpose.com,14 Febuari 2009) 

Pekerjaan yang berhubungan dengan ketinggian adalah suatu pekerjaan 

yang mengandung risiko tinggi. Karena pada bekerja di ketinggian bertempat 
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ditempat yang tidak aman dan nyaman. Selain factor fisik yang meliputi suhu dan 

pencahayaan, di tempat ketinggian juga terdapat factor psikis yang dapat 

menimbulkan kondisi yang bias dijadikan sebagai stressor. Karena kondisi ini 

berbeda dengan kondisi biasanya, atau yang biasa disebut dengan physical 

environimental problem. Jika stressor ini terus terjadi dan berulang-ulang dalam 

jangka tertentu para pekerja dapat mengalami stress.  

Konsekuensi dari kejadian jatuh mempunyai tingkat kerusakan pada tubuh 

sangat maksimal, berdasarkan data statistic 80% korban jatuh berakibat fatal yaitu 

korban meninggal dunia.  

penelitian ini dilakukan di Proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 

(Becakayu). Masalah di lokasi penelitian ini terjadi angka kecelakaan < 78 orang 

pekerja mengalami kecelakaan kerja, dan angka insiden ditempat kerja terjadi <32 

orang pekerja mengalami kecelakaan kerja. Jika jarak ketinggian lebih dari 10 

meter makan tingkat fatality bisa mencapai diatas 90%. Jatuh dari ketinggian lebih 

dari 2 meter mempunyai konsekuensi paling minimal adalah cacat-tetap. maka 

dari itu penelitian ini diambil pada pekerja diketinggian dan mempunyai risiko 

tinggi pada pekerja.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Hubungan Antara 

Faktor – Faktor Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Penggunaan Alat 

Pelindung Diri Oleh Pekerja di Ketinggian Pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – 

Kampung Melayu (Becakayu)  Tahun 2017. 

I.2.1. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana karakteristik responden penelitian meliputi umur, pendidikan, 

lama bekerja oleh pekerja di ketinggian Pada Proyek Tol Bekasi – 

Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) ? 

b. Bagaimana gambaran predisposing factor yang terdiri dari pengetahuan, 

sikap oleh pekerja di ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – 

Kampung Melayu (Becakayu) ?  

c. Bagaimana gambaran enabling factor/factor pendukung yang terdiri dari: 

kenyamanan APD, ketersediaan APD, kondisi APD, dan pelatihan 
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mengenai APD oleh pekerja di ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – 

Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) ?  

d. Bagaimana gambaran reinforcing factor/factor pendukung yang terdiri 

dari: peraturan APD, tindakan perusahaan, dan pengawasan oleh pekerja 

di ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu 

(Becakayu) ?  

e. Apakah hubungan antara karakteristik responden dengan penggunaan alat 

pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – 

Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) ? 

f. Apakah hubungan antara presdisposing factor (pengetahuan, sikap) 

dengan penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada 

Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) ? 

g. Apakah hubungan antara enabling factor/factor pendukung dengan 

penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di ketinggian oleh pekerja di 

ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu 

(Becakayu) ? 

h. Apakah hubungan antara reinforcing factor/factor penguat dengan 

penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada Proyek 

Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) ? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

I.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara Faktor - Faktor 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Penggunaan Alat Pelindung Diri Oleh 

Pekerja di Ketinggian Pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu 

(Becakayu)  Tahun 2017. 

I.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden penelitian meliputi umur, 

pengetahuan, Lama Bekerja oleh pekerja di ketinggian pada Proyek Tol 

Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu)  
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b. Mengetahui gambaran predisposing factor yang terdiri dari pengetahuan, 

sikap pada pekerja di ketinggian oleh pekerja di ketinggian pada Proyek 

Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

c. Mengetahui gambaran enabling factor/factor pendukung yang terdiri 

dari: kenyamanan APD, ketersediaan APD, kondisi APD, dan pelatihan 

APD pada pekerja di ketinggian oleh pekerja di ketinggian pada Proyek 

Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

d. Mengetahui gambaran reinforcing factor/factor pendukung yang terdiri 

dari: peraturan APD, tindakan perusahaan, dan pengawasan oleh pekerja 

di ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu 

(Becakayu). 

e. Mengetahui hubungan antara karakteristik responden dengan penggunaan 

alat pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada Proyek Tol Bekasi – 

Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

f. Mengetahui hubungan antara presdisposing factor (pengetahuan, sikap) 

dengan penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada 

Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

g. Menganalisa hubungan antara enabling factor/factor pendukung dengan 

penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada Proyek 

Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

h. Menganalisa hubungan antara reinforcing factor/factor penguat dengan 

penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di ketinggian pada Proyek 

Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

 

I.4.  Manfaat Penelitian 

I.4.1. Bagi Responden 

a. Dari hasil penelitian ini di harapkan para pekerja responden bisa 

mendapatkan masukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD) pada pekerja di ketinggian dengan benar dan baik. 

b. Sebagai pengetahuan tambahan bagi pekerja tentang apd pada ketinggian 

dapat mencegah serta mengurangi angka kecelakaan dan angka kematian 

kerja pada para pekerja untuk mendapatkan kenyamanan saat bekerja.  
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I.4.2. Bagi Perusahaan 

a. Dapat digunakan sebagai dalam rangka meningkatkan upaya pengunaan 

APD oleh pekerja di tempat kerja sehingga dapat mencegah dan 

mengendalikan potensi bahaya yang ada dapat diturunkan potensi bahaya 

yang dapat di terima bagi lembaga, serta angka kecelakaan kerja dapat 

diturunkan. 

b. Sebagai gambaran bagi lembaga mengenai bahaya terhadap pekerja di 

ketinggian yang terdapat oleh Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung 

Melayu (Becakayu). 

c. Sebagai bahan masukkan untuk menerapkan program-program dalam 

meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Proyek Tol Bekasi 

– Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

d. Hasil penelitian dapat menjadi sarana menjembatani alih Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) antara Proyek Tol Bekasi – Cawang – 

Kampung Melayu (Becakayu) dan Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta khususnya Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. 

 

I.4.3. Bagi Penulis 

a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang 

aplikatif di bidang keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

perusahaan jasa kontruksi, khususnya tentang gambaran alat pelindung 

diri pada pekerja ketinggain pada Proyek Tol Bekasi – Cawang – 

Kampung Melayu (Becakayu).  

b. Serta dapat menerapkan teori yang didapat dalam lingkungan kerja dan 

membuktikan kebeneran antara teori dengan yang terjadi pada Proyek 

Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 

c. Dapat menganalisis bahaya keselamatan oleh pekerja di ketinggian pada 

Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu). 
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I.4.4. Bagi Institusi 

a. Menjalin kerjasama akademik dengan oleh Proyek Tol Bekasi – Cawang 

– Kampung Melayu (Becakayu) sebagai data dan informasi mengenai 

faktor bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dengan menghasilkan 

peserta didik yang terampil. 

 

I.4.5. Bagi Masyarakat 

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Alat Pelindung 

Diri (APD) dan gambaran penggunaan APD pada pekerja kontruksi. Dan 

sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang penggunaan 

APD pada pekerja Kontruksi. 

 

I.5. Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dibatasi pada pekerja proyek yang bekerja pada pekerjaan di 

ketinggian proyek pembangunan Tol yang memiliki risiko lebih besar karena 

bekerja di tepi bangunan yaitu pekerja Drainase, Slab dan pengecoran dll. Pada 

penelitian ini akan dilihat gambaran terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD) oleh pekerja Proyek Pembangunan Tol. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 05 Bulan Mei Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan Cross 

sectional, dimana variable-variabel independen ataupun dependen diobservasi 

sekaligus  pada waktu yang sama. Penelitian ini dilakukan karena tingginya angka 

kecelakaan kerja pada pekerja kontruksi dan rendahnya kepatuhan pekerja 

dikontruksi dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).  
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