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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Ekonomi informal mewakili hingga 2/3 dari total pekerjaan non-pertanian 

(formal-informal) di negara berkembang. Proporsi pekerja di ekonomi informal 

lebih banyak dari pekerja di ekonomi formal di Asia Selatan dan Asia Tenggara. 

Pekerja informal menduduki angka tertinggi pada negara India dan Vietnam (ILO, 

2013).  

Dalam penyerapan angkatan kerja sektor informal menempati peringkat 

teratas. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja pada sektor informal 

sangat rendah (Riyadi, 2009). Hal ini disebabkan oleh mudahnya masuk ke sektor 

informal dan keahlian yang dibutuhkan sangat terbatas. Tumbuhnya sektor informal 

disebabkan oleh lambatnya sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja (Riyadi, 

2009).   

Tercatat pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta jumlah angkatan kerja di 

Indonesia. Sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen) penduduk bekerja dikegiatan 

informal (BPS, 2018). Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja 

Nasional) persentase angkatan kerja pada usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa 

Barat tahun 2017 sebesar 91,78%, sedangkan berdasarkan status pekerjaannya 

penduduk yang berkerja di sektor informal pada Agustus 2017 mencapai 69,02 juta 

jiwa (57,03 persen) (BPS, 2018).  

Kurangnya perhatian pengelola usaha (baik pemilik dan pekerja) pada 

kesehatan dan keselamatan kerja di sektor informal adalah dampak dari permodalan 

yang kecil serta keuntungan yang tidak terlalu besar sehingga lebih berfokus pada 

hasil produksi yang didapatkan. Peralatan dan perlengkapan kerja yang seadanya 

menambah peluang pekerja terkena penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. 

Diperburuk dengan kurangnya kehati-hatian dalam bekerja (Wahyuni, 2013). 

Pendiri industri informal hanya mempunyai sedikit sumber daya untuk investasi 

fisik seperti pabrik dan peralatan, mesin-mesin dan budaya keselamatan dan 
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kesehatan dalam bekerja. Pendiri industri informal juga sangat kurang perihal 

pendidikan dan keterampilan (Suprobo, 2007). 

Data BPJS Ketenagakerjaan, tercatat jumlah kecelakaan kerja pada tahun 

2012 mencapai 1026 kasus, sedangkan tahun 2013 menurun menjadi 584 kasus, 

dan di tahun 2014 meningkat mencapai 1713 kasus di wilayah kerja Jawa Barat. 

(Adillah, 2015). 

Salah satu peluang pekerja informal adalah usaha mikro, kecil dan menengah. 

Lebih dari 50 juta unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia dengan 

pertumbuhan rata-rata di atas dua persen dalam lima tahun terakhir serta 

pertumbuhan pekerja yang hampir sama banyaknya (BPS, 2015).  

Bengkel las adalah contoh UMKM yang banyak tumbuh di Indonesia. 

Sebagai salah satu usaha yang banyak persebarannya di Indonesia, bengkel las 

merupakan area kerja informal yang memiliki risiko tiggi terjadi penyakit akibat 

kerja dan kecelakaan (Han et al., 2016). Proses pengelasan menimbulkan radiasi 

dari sinar ultra violet yang menyebabkan kelelahan pada mata, mata terasa sakit, 

penglihatan kabur, foto fobia, katarak, kekeruhan pada lensa, dan konjungtiva 

kemotik. Trauma mekanik juga sering dialami pekerja las yang bisa melukai 

palpebra, laserasi konjungtiva, sistem lakrimalis, erosi kornea, dan trauma fisik 

seperti luka bakar maupun luka akibat radiasi (Salawati, 2015). Pekerja las 

berpotensi terkena bahaya ketika paparan yang terjadi cenderung secara teratur dan 

kumulatif. Suhu tinggi yang dihasilkan dari api oxyacetylene panas atau arus listrik 

dapat menyebabkan luka bakar dan shock listrik. Pencahayaan berlebihan (silau) 

dan paparan radiasi ultra violet yang dapat mengakibatkan `arc eye' atau “flash 

burn' luka pada kornea, penglihatan ganda, kerusakan dan photokeratosis (Laila, 

2017).  

Pekerja melakukan tindakan tidak aman karena didasari pengetahuan yang 

kurang mengenai bahaya, cara kerja yang aman, dan peraturan sehingga melakukan 

kesalahan proses kerja yang berakhir dengan kecelakaan maupun penyakit akibat 

kerja. Sejalan dengan permasalah tersebut, yang dapat dilakukan adalah pengadaan  

penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja (Ramli, 2010). Promosi kesehatan di 

tempat kerja atau sering disingkat dengan PKDTK merupakan salah satu bagian 
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dari pendidikan kesehatan dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan ataupun menimbulkan perubahan sikap. 

Pendidikan kesehatan yaitu suatu upaya penyampaian pesan kepada 

perorangan, kelompok atau masyarakat mengenai kesehatan dengan tujuan agar 

dapat berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku. Pada penelitian 

Nurjannah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara promosi K3 pada 

pengawasan dan pelatihan dengan perilaku K3 (Nurjannah dan Aeni, 2017). Pada 

sektor informal terdapat banyak pekerja dengan pengetahuan yang kurang akan 

pentingnya alat pelindung diri, karena rendahnya pendidikan dan kurangnya 

pengetahuan terdahap bahaya K3 yang ada (Rikmiarif E. David, 2012).  

Penelitian Adimayanti menyatakan pengaruh promosi kesehatan dengan 

metode diskusi kelompok dan menggunakan media banner dan poster memberikan 

hasil yang sama dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap (Adimayanti, Haryani 

dan Astuti, 2017). Poster sebagai bentuk media dari rambu-rambu K3 dapat 

digunakan untuk mengarahkan suatu sikap atau tindakan yang aman dan selamat 

(Suma’mur, 2014).  

Kelurahan Sukamaju yang berada di Kota Depok terdapat kurang lebih 

sebanyak 20 bengkel las berdasarkan hasil observasi langsung yang telah dilakukan 

oleh peneliti. Bengkel las masuk kedalam sektor informal karena tidak 

terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal lamun tidak terdaftar (Widodo, 

2009). Bengkel las yang terdapat di Kelurahan Sukamaju kebanyakan tidak 

memperhatikan aspek K3 yang ada, hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan 

pemilik usaha maupun pekerja. Diketahui dari hasil observasi pekerja di 3 bengkel 

tersebut bahwa semua pekerja telah bekerja lebih dari 5 tahun di bengkel tersebut. 

Selain itu menurut keterangan para pekerja, tidak pernah dilakukannya penyuluhan 

terkait bahaya K3 dan pencegahaannya di lingkungan kerja mereka. Oleh karena 

itu penting untuk diadakan penelitian terkait pengaruh penyuluhan terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap bahaya K3 dan pencegahannya pada pekerja 

bengkel las di Kelurahan Sukamaju. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



4 

 

I.2 Perumusan Masalah 

I.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan cara observasi 

serta wawancara dengan 3 orang pekerja bengkel las menunjukkan bahwa bengkel 

las yang berada di Kelurahan Sukamaju belum memerhatikan aspek K3. Para 

pekerja menganggap proses kerja yang dilakukannya sudah aman, namun pada 

nyatanya pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan aspek K3 yang ditunjukkan 

dengan tidak menggunakan APD yang lengkap pada saat proses kerja. APD yang 

tersedia tidak sesuai standar sehingga tidak melindungi pekerja sepenuhnya dari 

bahaya yang ada. Diperburuk dengan kondisi tempat kerja yang terbatas 

menyebabkan pengelasan yang dilakukan berdekatan, sehingga hal tersebut 

membawa dampak kondisi yang tidak aman (unsafe conditioin). Hal ini 

menunjukkan kurangnya pengetahuan pekerja maupun pemilik usaha mengenai 

bahaya K3 dan pencegahannya pada bengkel las tersebut.  

 

I.2.2 Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada perbedaan pengetahuan dan sikap mengenai bahaya K3 dan 

pencegahannya pada pekerja las di Kelurahan Sukamaju setelah dilakukan 

penyuluhan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan 

sikap mengenai bahaya K3 dan pencegahannya antara sebelum dan sesudah 

penyuluhan menggunakan media poster pada pekerja bengkel las di Kelurahan 

Sukamaju. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mengenai bahaya K3 dan 

pencegahannya pada pekerja bengkel las di Kelurahan Sukamaju. 

b. Untuk mengetahui gambaran tingkat sikap mengenai bahaya K3 dan 

pencegahannya pada pekerja bengkel las di Kelurahan Sukamaju.  
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c. Untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan sikap setelah penyuluhan 

mengenai bahaya K3 dan pencegahannya pada pekerja bengkel las di 

wilayah Kelurahan Sukamaju. 

 

I.4  Manfaat 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai ilmu 

selama duduk di bangku kuliah serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, khususnya mengenai 

pengaruh penyuluhan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap mengenai bahaya 

K3 dan pencegahannya pada pekerja las di Kelurahan Sukamaju. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Bengkel Las di Kelurahan Sukamaju 

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi pihak pengelola usaha untuk 

menerapkan program pengendalian bahaya K3 yang ada di bengkel las 

demi mencapai keselamatan dan kesehatan kerja yang setinggi-tingginya 

pada pekerja. 

b. Bagi Pekerja Las 

Manfaat bagi pekerja las yaitu sebagai bahan informasi dan masukan untuk 

lebih memperhatikan aspek – aspek keselamatan saat bekerja, serta 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berperilaku aman di 

lingkungan kerja. 

c. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja lingkungan khususnya mengenai pengaruh penyuluhan terhadap 

perubahan pengetahuan dan sikap mengenai bahaya K3 dan 

pencegahannya pada pekerja las di Kelurahan Sukamaju. 

d. Bagi Mahasiswa 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penerapan ilmu pengetahuan 

yang telah didapatkan dari perkuliahan dan secara langsung memberikan 
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pengalaman bagi peneliti saat berada di lingkungan masyarakat untuk 

selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian sejenis atau mengembangkan penelitian ini terkait 

pengaruh penyuluhan K3. 

 

I.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini akan dilakukan oleh mahasiswa peminatan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Kesehatan masyarakat UPN “Veteran” Jakarta untuk melihat 

perbedaan pengetahuan dan sikap antara sesudah dan sebelum penyuluhan 

mengenai bahaya K3 dan pencegahannya pada pekerja las di wilayah Kelurahan 

Sukamaju. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi 

yang Pra-Experimental Design dengan bantuan instrumen penelitian berupa 

kuesioner serta poster sebagai media. Penelitian ini dilaksanakan di tiap bengkel las 

yang berada di wilayah Kelurahan Sukamaju pada bulan Mei Tahun 2019. 

Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan hasil studi pendahuluan dan 

wawancara langsung dengan pekerja bengkel las di wilayah Kelurahan Sukamaju 

menunjukkan kurangnya paparan informasi dan pengetahuan baik pekerja maupun 

pengelola usaha mengenai bahaya K3 dan pengendaliannya. 
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