
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era-globalisasi dengan pesatnya kemajuan dibidang teknologi 

komunikasi dan transformasi, dunia seakan tanpa batas dan jarak. Dengan 

demikian pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting, terlebih 

lagi dengan diberlakukannya perdagangan bebas yang berarti semua produk-

produk yang dihasilkan oleh industri kita harus memenuhi standar kualitas 

yang disepakati oleh dunia internasional ( Tarwaka, 2008 ). 

Kondisi Kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan di Indonesia 

secara umum di perkirakan sangat rendah. Pada tahun 2005 Indonesia 

menempati posisi yang jauh dibawah, Singapura, Malaysia, Filipina dan 

Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan 

Indonesia di dunia Internasional masih sangat rendah.  

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan 

bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat 

terkait dengan kinerja karyawan dan gilirannya pada kinerja perusahaan. 

Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja bertujuan melindungi tenaga 

kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, 

menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber 
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produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Perlindungan 

keselamatan karyawan mewujudkan produktifitas yang optimal (Suma’mur, 

2009). 

Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja dengan 

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan 

secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan sehingga dapat terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Soeaidy, 1996). Menurut 

peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Alat Pelindung Diri 

(APD) pasal 2 tahun 2010 pengusaha wajib menyediakan APD bagi para 

pekerja atau buruh di tempat kerja sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) dan diberikan secara cuma-cuma. Alat pelindung diri (APD) dipakai 

sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha 

rekayasa (enginnering)  dan administratif tidak dapat dilakukan dengan bailk.  

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta merupakan perusahaan 

tekstil yang mengolah bahan baku benang menjadi kain yang mempunyai 

karyawan dengan skala besar sehingga memiliki potensi bahaya yang cukup 

tinggi di setiap bagian produksinya. Pada bagian weaving bahan baku 

setengah jadi yang berupa helaian benang ditenun untuk dirubah menjadi kain. 

Mengingat pekerjaan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus sehingga 

dapat menimbulkan kelelahan yang akan memunculkan risiko kecelakaan 

kerja yang dimungkinkan karena kesalahan manusia maupun lingkungan 

kerja. 
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PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta dengan memiliki 

karyawan yang berskala besar pasti memiliki risiko dalam bekerja yang besar 

pula. Maka Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperlukan oleh karyawan 

dalam menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. 

Dengan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “PENGETAHUAN KARYAWAN AKAN 

PENTINGNYA PENGGUNAAN APD DALAM MENJAGA 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (Studi Pada PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta bagian weaving)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengetahuan pada karyawan PT. Iskandar Indah 

Printing Textile akan pentingnya APD dalam menjaga kesehatan 

dan keselamatan kerja? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terhadap 

penerapan pentingnya APD dalam menjaga kesehatan dan 

keselamatan kerja pada karyawan PT. Iskandar Indah Printing 

Textile? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis tentang penerapan pengetahuan dan kedisiplinan 

pada karyawan PT. Iskandar Indah Printing Textileakan pentingnya 

penggunaan APD dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan dan menganalisis pentingnya APD dalam menjaga 

kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan PT. Iskandar Indah 

Printing Textile. 

b. Mendiskripsikan pengetahuan karyawan akan pentingnya APD dalam 

menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile. 

c. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat pengetahuan 

karyawan akan pentingnya APD dalam menjaga kesehatan dan 

keselamatan kerja di PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Perusahaan 

Mendapatkan informasi dan data mengenai gambaran perilaku 

karyawan terhadap pemakaian APD di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta untuk salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun program 

K3.  
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2. Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat 

 Menambah bacaan, informasi, pengetahuan dan referensi hubungan 

kedisiplinan penggunaan APD dalam menjaga kesehatan dan keselamatan 

kerja pada karyawan di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

3. Bagi peneliti lain 

 Penelitian ini merupakan tahap aplikasi dari setiap ilmu yang telah 

didapat oleh peneliti pada masa perkuliahan. Sehingga peneliti 

mendapatkan pelajaran berharga dan menjadikannya sebagai bekal di masa 

depan untuk menghadapi dunia kerja 


