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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kepentingan 

pengusaha, pekerja dan pemerintah. Berdasarkan data dari Bereau of 

Labour Statistik Amerika, pada tahun 2011 terdapat 39 juta tenaga kerja 

mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan data 

Nasional Academy of Social Inssurance tahun 2011 biaya perusahaan 

untuk menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja mencapai 

$73,9 Billion pada tahun 2009 (Srinivasan, 2012). Sedangkan di Indonesia 

setiap 100 ribu tenaga kerja terdapat 920 korban yang fatal akibat 

kecelakaan kerja. Tak hanya itu, menurut kalkulasi ILO, kerugian yang 

harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang 

juga tinggi, yakni mencapai 4% dari produk nasional bruto (PNB) (Kani, 

2013). 

Kecelakaan kerja dapat dikurangi dengan penerapan K3 di 

perusahaan. Namun penerapan K3 tidak hanya diterapkan di perusahaan 

atau industri formal saja, seperti yang diungkapkan dalam Konferensi 

Internasional Kesehatan dan Keselamatan kerja di Sektor Informal bahwa  

Setiap pekerja berhak atas K3, apapun pekerjaan atau ukuran tempat 

mereka bekerja. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pekerja dalam 

sektor informal merupakan segmen penting dari angkatan kerja dan bahwa 

hak mereka atas keselamatan dan kesehatan tidak dapat diabaikan  
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(Markkanen, 2004). Sedangkan menurut Kurniawidjaja (2012) Sebagian 

besar pekerja UMKM di sektor formal dan khususnya informal tidak 

terakses kesehatan kerja. 

Tenaga kerja di sektor informal pada umumnya memiliki tingkat 

pendidikan, pengetahuan, modal dan keahlian atau keterampilan yang 

terbatas, sehingga mereka tidak dapat memenuhi peluang kerja dari 

lapangan pekerjaan di sektor formal. Padahal pekerjaan di sektor formal 

itu membutuhkan kualitas kerja yang tinggi dengan berbagai macam syarat 

yang harus dipenuhi. Dengan kualitas yang terbatas, tenaga kerja sektor 

industri informal kurang memiliki akses terhadap jenis pekerjaan yang ada 

di sektor formal. Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (1993) yang 

menyatakan bahwa tenaga kerja yang tidak memiliki akses terhadap jenis 

pekerjaan yang tersedia (pekerjaan formal) atau kurang dapat beradaptasi 

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi formal di perkotaan, tidak punya pilihan 

lain selain bekerja di sektor informal (self employed). 

Mayoritas pekerja dalam sektor informal adalah perempuan dan 

anak-anak, yang bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan dengan jam 

kerja yang tidak teratur dan upah yang rendah. Para pekerja dalam sektor 

informal di Indonesia dilaporkan menderita malnutrisi (salah/ kurang gizi), 

penyakit-penyakit akibat parasit (misalnya cacingan), asma, alergi kulit, 

kanker, keracunan bahan kimia, keracunan makanan, gangguan otot dan 

tulang, gangguan saluran pernafasan, penyakit penyakit kelenjar getah 

bening, penyakit darah, dan lain-lain. Sementara itu, risiko bahaya yang 
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mereka hadapi di tempat kerja antara lain meliputi kebisingan, vibrasi, 

hawa panas, kurangnya pencahayaan, pemasangan kabel listrik tanpa 

mengindahkan aspek keselamatan, terhirup debu dan terkena bahan-bahan 

kimia berbahaya, serta ergonomik yang buruk (Joedoatmodjo, 1999). 

Ketika kesehatan kerja di sektor informal belum terakses dengan 

baik maka akan menjadi penghambat terhadap aplikasi K3. Pemahaman 

yang kurang akibat informasi yang tidak cukup serta jika dibandingkan, di 

sektor formal institusinya jelas yaitu institusi formal, ada perjanjian 

ketenagakerjaan serta program perlindungan K3 sudah ada dan diterapkan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan konsep 

yang lebih sederhana yaitu konsep 5R yang dapat dijadikan dasar acuan 

penerapan K3 di industri sektor informal. 

Metode 5R merupakan tahap untuk mengatur kondisi tempat kerja 

yang berdampak terhadap efektivitas kerja, efisiensi, produktivitas dan 

keselamatan kerja. Salah satu cara menciptakan suasana kerja yang 

nyaman adalah perusahaan yang menerapkan sikap kerja 5R (Jahja, 2009). 

Program 5R diharapkan menghilangkan pemborosan yang ada dapat 

diminimalkan sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan efektivitas 

dari perusahaan (Osada, 2000). 

Konsep ini sederhana dan mudah dipahami dan merupakan langkah 

awal penyebarluasan budaya industri.  Konsep 5R yang dikembangkan di 

Jepang, disebut sebagai 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). 

Belakangan ini di berbagai negara melakukan adaptasi guna melakukan 
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revitalisasi industri mereka. Di Inggris dan Amerika, 5R disebut sebagai 

5C (Clear-out, Configure, Clean, Conform, Custom) sedang di Jerman, 

orang mengenalnya sebagai 5A (Aussortieren unnÖtiger Dinge, 

Aufräumen, Arbeitsplatz sauber halten, Anordnungen zur Regel machen, 

Alle punkte einhalten und ständig verbessern). Industri mancanegara telah 

mengakuinya sebagai dasar pembangunan industri. Dengan demikian, 

dapatlah dikatakan bahwa 5R merupakan budaya industri yang bersifat 

universal dan internasional (Hirano : 1995). 

Metode 5R merupakan tahap untuk mengatur kondisi tempat kerja 

yang berdampak terhadap efektifitas kerja, efisiensi, produktivitas dan 

keselamatan kerja. Salah satu cara menciptakan suasana kerja yang 

nyaman adalah perusahaan menerapkan sikap kerja 5R (Jahja, 2009). Di 

Indonesia, konsep 5R seringkali terabaikan sehingga pihak industri kurang 

mampu berprestasi secara layak. Di Jepang mereka menganggap 5R 

sebagai pondasi utama dalam mendirikan sebuah industri. Penerapan 5R 

adalah hal utama yang harus dimiliki oleh sebuah industri agar tercipta 

industri yang kokoh dan berkualitas (Sandika dkk : 2010) 

Pada dasarnya 5R merupakan proses perubahan sikap dengan 

menerapkan penataan dan kebersihan kerja guna tercapainya Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan bangunan gedung perkantoran, 

pabrik dan laboratorium serta industri lainnya. Sebagaimana diketahui, 

kondisi tempat kerja mencerminkan perlakuan seseorang terhadap 

pekerjaannya (Waluyo, 2011). 



5 

 

Sentra Industri Pengrajin Blangkon merupakan salah satu industri 

informal terletak di Serengan, Surakarta yang bergerak di bidang 

kerajinan. Sentra industri ini telah menyerap tenaga sejumlah 88 tenaga 

kerja dari 30 pemilik pengrajin yang mayoritas pendidikannya adalah SD 

dan SMP. 

Kegiatan kerja yang dilakukan yaitu memproduksi blangkon dengan 

berbagai jenis blangkon, diantaranya blangkon yogya, blangkon semarang, 

blangkon solo, dan lain sebagainya. Dalam proses pembuatan blangkon 

menggunakan bahan baku kain batik, kertas karton serta koran bekas dan 

menggunakan alat pengukur kepala berupa kayu yang terdapat berbagai 

macam ukuran. Proses produksi dimulai dari memotong kain, kemudian 

dicetak menggunakan kayu dengan bantuan jarum dan palu, lalu dijemur. 

Setelah kering blangkon setengah jadi di jahit menggunakan mesin jahit 

dan menggunakan bantuan tangan kemudian proses finishing di packing ke 

dalam plastik. 

Hasil studi pendahuluan dengan melalui pengamatan, kondisi 

lingkungan kerja yang tidak tertata dengan rapi, penempatan alat dan 

bahan produksi yang tidak ditempatkan dengan baik, seperti jarum yang 

diletakkan berserakan di lantai, sikap kerja yang tidak ergonomis, serta 

penempatan blangkon di tangga-tangga yang bisa mengganggu aktivitas 

mobilisasi tenaga kerja, beberapa tempat kerja dekat dengan ruang tidur 

dan banyak barang-barang yang berserakan. 
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Melalui wawancara yang dilakukan kepada 15 pengrajin blangkon 

menyatakan bahwa para pekerja tidak tahu tentang 5R dan juga tentang  

K3 serta pernah terjadi kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum, terpalu dan 

tertimpa barang-barang dan mengalami penyakit akibat kerja seperti nyeri 

pungung dan kelelahan mata. 

Setelah melihat kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut 

pekerja belum menerapkan budaya kerja 5R secara maksimal. 

Sedangkan konsep 5R ( Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin ) 

merupakan budaya tentang bagaimana seorang memperlakukan tempat 

kerjanya secara benar (hirano : 1995).  Kegiatan 5R adalah kegiatan yang 

tak terpisahkan dari perkerjaan sehari-hari. Kegiatan 5R tidak hanya 

bermanfaat bagi industri, namun juga bermanfaat bagi pribadi karyawan 

sendiri, karena kegiatan ini merupakan faktor pendukung bagi kualitas 

kehidupan kerja mereka (Jahja :1995). 

Kurangnya informasi tentang 5R pada pekerja industri informal 

berdampak pada perilaku pekerja di lingkungan kerjanya. Mengingat 

bahwa industri informal bukan industri yang berbadan hukum, maka akses 

untuk penerapan 5R sangat kurang. Kegiatan penyuluhan sangat penting 

perannya untuk meningkatkan pengetahuan pekerja industri informal 

mengenai informasi 5R. Menurut Maryam (2015) adanya penyuluhan 

bertujuan untuk tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan 

masyarakat, terbentuknya perilaku sehat, dan WHO menyebutkan tujuan 
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penyuluhan untuk mengubah perilaku seseorang atau masyarakat dalam 

bidang kesehatan. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyuluhan sebagai upaya 

meningkatkan pengetahuan dan sikap tenaga kerja di sentra industri 

pengrajin blangkon dengan metode ceramah dan diskusi karena ceramah 

merupakan media penyampaian informasi yang digunakan untuk sasaran 

yang lebih heterogen baik pendidikan maupun usia. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh penyuluhan  terhadap pengetahuan dan 

sikap 5R Pada tenaga kerja di sentra industri pengrajin blangkon  

Serengan, Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :  

“Apakah ada pengaruh pemberian penyuluhan  terhadap pengetahuan dan 

sikap 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada tenaga kerja di sentra 

industri pengrajin blangkon, Serengan Surakarta?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian penyuluhan  terhadap 

pengetahuan dan sikap 5R pada tenaga kerja di Sentra Industri 

pengrajin blangkon, Serengan Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan penyuluhan 5R dengan metode ceramah dan diskusi 

terhadap pengrajin blangkon. 

b. Mengukur dan menganalisis  pengetahuan 5R sebelum sebelum 

dan sesudah pemberian penyuluhan. 

c. Mengukur dan menganalisis sikap 5R sebelum dan sesudah 

sesudah pemberian pemberian penyuluhan. 

d. Mengukur perbedaan pengetahuan 5R sebelum dan sesudah 

pemberian penyuluhan. 

e. Mengukur perbedaan sikap 5R sebelum dan sesudah pemberian 

penyuluhan. 

D. Manfaat 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan wadah dalam 

pengembangan ilmu yang didapat selama masa kuliah sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Pemilik Industri dan Tenaga kerja 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

baru mengenai sikap kerja 5R sehingga dapat menjadikan 5R sebagai 

dasar sikap kerja aman di tempat kerja. 
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3. Industri Lain 

Sebagai cerminan dalam penerapan 5R pada industri lain 

khususnya pada industri sektor Informal sehingga dapat melaksanakan 

sikap kerja 5R dalam upaya penerapan K3 di tempat kerja. 

4. Peneliti Lain 

Sebagai refrensi dalam melakukan penelitian yang sama atau 

dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 


