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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan industri yang semakin ketat 

menuntut banyak perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang 

dimiliki dalam menghasilkan produk berkualiitas tinggi. Kualitas produk yang 

dihasilkan tidak lepas dari peranan sumberdaya manusia yang dimiliki 

perusahaan. Tenaga kerja merupakan sumberdaya yang memegang peranan 

penting dalam produksi. Proses produksi dapat berjalan baik karena dikendalikan 

oleh tenaga kerja sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 

Selain tenaga kerja, perusahaan juga menggunakan peralatan berteknologi tinggi 

untuk menunjang proses produksi. Penggunaan berbagai alat dan mesin yang 

semakin modern menyebabkan karyawan tidak akan terlepas dari risiko yang 

menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko ini dapat menimpa tenaga 

kerja kapan dan dimana saja, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari 

berbagai pihak yang berkaitan seperti pengusaha, tenaga kerja dan manajemen. 

Untuk meningkatkan daya saing pada era globalisasi ini, maka diperlukan standar 

acuan kualitas seperti : manajemen kualitas, manajemen lingkungan dan 

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (Wibowo, 2012). 

 Pada saat ini mesin-mesin bertenaga mekanis maupun listrik menjadi bagian 

yang tidak asing lagi dalam kehidupan setiap orang. Kehadiran mesin-mesin 
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dapat memberikan banyak manfaat, akan tetapi di sisi lain dapat memberikan 

efek negatif, yakni terhadap penggunaannya, kehadirannya telah meningkatkan 

peluang terjadinya kecelakaan. Dengan demikian terjadi peningkatan 

penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi, modern dan 

berteknologi tinggi serta bahan berbahaya. Hal tersebut disamping memberikan 

kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan ragam bahaya di 

tempat kerja. Selain itu akan terjadi pula kerja yang kurang memenuhi syarat, 

proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan intensitas kerja 

operasional tenaga kerja. Masalah tersebut akan sangat mendorong peningkatan 

jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, sehingga akan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh (Tarwaka, 2011). 

 Adanya undang-undang yang sudah mengatur tentang keselamatan dan 

kesehatan bukan berarti tidak ada kecelakaan lagi. Hal ini dikarenakan faktor 

manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja atau 

kecenderungan pekerja untuk celaka (accident proneness). Accident proneness 

adalah kenyataan, bahwa untuk pekerja-pekerja tertentu terdapat tanda-tanda 

kecenderungan mengalami kecelakaan. Kecelakaan didalam industri biasanya 

disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human 

act) dan kondisi berbahaya (unsafe conditions). Hal ini jelas betapa pentingnya 

faktor manusia dalam terjadinya kecelakaan akibat kerja (Suma’mur, 2009). 

 Ketika bahaya tidak dapat dihilangkan atau dikontrol secara memadai, maka 

alat pelindung diri dapat digunakan pada saat melakukan pekerjaan diarea 
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berbahaya tersebut. Alat pelindung diri harus dianggap sebagai tingkat terakhir 

dari perlindungan ketika semua metode lainnya tidak tersedia atau 

memungkinkan. Pemakain alat pelindung diri harus dianggap sebagai garis 

pertahanan terakhir  dan hanya akan digunakan ketika pengendalian mesin 

menjadi sulit dan tidak efektif, namun alat pelindung diri dapat digunakan sesuai 

dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan lingkungan kerja (Tarwaka, 

2008). 

 Riset yang dilakukan badan dunia ILO menghasilkan kesimpulan, setiap hari 

rata-rata 6000 orang meninggal akibat kecelakaan kerja. Di Indonesia sendiri 

setiap 100 ribu tenaga kerja terdapat 20 korban yang fatal akibat kecelakaan 

kerja. Tak hanya itu, menurut kalkulasi ILO, kerugianyang harus ditanggung 

akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang juga tinggi, yakni 

mencapai 4% dari produk nasional bruto (PNB) (Kani, 2013). 

 Berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja Jawa Tengah, angka kecelakaan 

kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2011 kasus 

kecelakaan kerja mencapai 99.491 kejadian. Di Jawa Tengah sendiri terjadi 

banyak kasus kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Dari periode tahun 2012 pada 

triwulan ke dua terjadi 1239 kasus kecelakaan, 39 pekerja mengalami cacat tetap, 

554 mengalami kecelakaan sembuh tanpa cacat dan 13 orang meninggal dunia 

akibat kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan 

perusahaan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan (Arifin dan Susanto, 

2013). 
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  PT. Djitoe Indonesian tobacco merupakan perusahaan yang mengolah produk 

pertanian berupa tembakau menjadi rokok. Persaingan dengan perusahaan rokok 

lain pun sangat ketat baik lokal maupun nasional. Dari proses produksi tersebut, 

terdapat berbagai macam potensi bahaya yang mengancam para pekerja. 

Perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan besar dengan risiko tinggi terhadap 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini terlihat dari proses produksinya 

yang banyak menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi sehingga 

menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Misalnya pada bagian giling 

gunting, pekerja  tembakau dengan alat penggiling dan pemotong tembakau 

dimana dibagian ini terdapat potensi bahaya seperti terjepit, terpotong, tergores 

dan berbagai macam potensi penyakit akibat kerja seperti pneumonia, repetitif 

injury, penurunan fisus mata dan sakit pinggang. PT. Djitoe Indonesian tobacco 

telah berkomitmen dalam penanggulangan kecelakaan kerja di area unit kerja 

masing-masing. 

PT. Djitoe Indonesian tobacco menerapkan Program K3 yang telah diterapkan 

untuk semua unit bagian-bagiannya, pada dasarnya peraturan program K3 

diterapkan diseluruh bagian, hanya dalam penerapannya masih kurang. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di semua bagian unit kerja dapat 

diketahui bahwa tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan APD 

sangat masih rendah, ini dapat dilihat pada saat tenaga kerja sedang bekerja 

hanya beberapa orang yang menggunakan APD, serta ketersediaan alat penujang 

keselamatan kerja yang kurang terawat (Khairiyanti 2011) 
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 Setelah melakukan wawancara terhadap kepala bagian personalia didapatkan 

hasil bahwa perusahaan sudah menjamin keselamatan pekerja dengan 

memberikan proteksi atau perlidungan terhadap potensi bahaya dengan 

memberikan alat pelindung diri terhadap semua karyawannya. Namun, dalam 

penerapannya masih kurang maksimal yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan 

dan kesadaran para pekerja yang masih rendah. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin mengetahui “Apakah 

ada pengaruh pemberian penyuluhan K3 terhadap kedisiplinan pekerja dalam 

pemakaian alat pelindung diri di PT. Djitoe Indonesian tobacco”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan di teliti 

adalah sebagai berikut “Apakah ada pengaruh pemberian penyuluhan K3 

terhadap kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri di PT. Djitoe 

Indonesian tobacco”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian penyuluhan K3 terhadap tingkat 

kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri APD di PT. Djitoe 

Indonesian tobacco”. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat pelindung 

diri APD sebelum pemberian penyuluhan K3.  

b. Mengetahui tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat pelindung 

diri APD sesudah pemberian penyuluhan K3. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pemberian 

penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian 

APD. 

b. Mampu melakukan suatu pengukuran tingkat kedisiplinan pekerja dalam 

pemakaian APD. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai pengaruh pemberian 

penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian 

APD. 

b. Memberikan informasi mengenai K3 terhadap pekerja dalam pemakaian 

APD sesuai dengan SOP. 

c. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan dan 
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pengendalian terjadinya kecelakaan kerja akibat dari kedisiplinan 

penggunaan APD yang rendah. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

  Menambah kepustakaan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan program belajar mengajar 

dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik. 

4. Peneliti lain. 

  Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenaipemberian 

penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian APD. 

 

 


