
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Faktor yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sumber daya 

ekonomi, karena sumber daya ekonomi merupakan hal yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan teknologi sebagai salah unsur 

pembangunan suatu negara. Salah satu sumber daya ekonomi itu adalah 

pembangkit tenaga listrik (PLN). PLN adalah perusahaan yang bertugas 

menangani pengelolaan sumber daya listrik. Keberadaan listrik sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat apalagi di era modern ini. Kebutuhan masyarakat 

akan listrik semakin meningkat seiring perkembangan teknologi, listrik juga 

digunakan dalam industri besar, menengah, dan industri kecil. Perusahaan 

pembangkit tenaga listrik harus memiliki tenaga kerja yang berkompetensi 

sesuai dengan perannya. 

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting 

sebagai pelaku pembangunan nasional. Sesuai dengan perannya, tenaga kerja 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan peran sertanya dalam 

peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 

keselamatan pekerja dari potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya 

kecelakaan. 
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Jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011-2014 yang paling 

tinggi pada 2013 yaitu 35.917 kasus kecelakaan kerja (Tahun 2011 = 9.891; 

Tahun 2012 = 21.735; Tahun 2014 = 24.910). Provinsi dengan jumlah kasus 

kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Banten, 

Kalimantan Tengah dan Jawa Timur; Tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, 

Maluku dan Sulawesi Tengah; Tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi 

Utara dan Jambi; tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan Bali 

(OSHA, 2016). 

Suatu pekerjaan terutama pada bagian listrik mempunyai potensi 

bahaya yang sangat besar yang akan berakibat fatal jika tidak menjalankan 

Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerapan SOP baik di dalam kantor 

maupun di lapangan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kecelakaan kerja merupakan suatu hal 

tidak diinginkan, baik dari pekerja maupun dari perusahaan, dan dapat terjadi 

secara tiba-tiba yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu kerja, harta 

benda maupun nyawa (Tarwaka, 2014).  

Suatu kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab, dan 

kecelakaan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Salah satu penyebab utama 

kecelakaan yaitu faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak 

aman yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan tingkah laku yang tidak aman dan lain sebagainya (Tarwaka, 2014). 

Sebenarnya kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dapat dihilangkan atau 

diminimalisasi dengan meningkatkan pengetahuan tentang potensi bahaya 

http://www.safetyshoe.com/kecelakaan-kerja-konstruksi-bangunan/
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yang ditimbulkan di tempat kerja, karena semakin tinggi tingkat pengetahuan 

pekerja maka semakin besar pula tingkat produktivitasnya.  

Berdasarkan hasil penelitian Kusuma (2013) menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan, sikap, dan kenyamanan dengan penggunaan 

alat pelindung wajah pada pekerja las listrik Kawasan Simongan Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian Susanty & Baskoro (2012) menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap disiplin kerja 

karyawan di PT. PLN (Persero) APD Semarang, ada pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di PT. PLN (Persero) APD 

Semarang Ada pengaruh tidak signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan dan penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja dari karyawan di PT. PLN (Persero) APD Semarang.  

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Surakarta, didapatkan data 

bahwa pada tahun 2016 telah terjadi tiga kali kecelakaan. Dari hasil 

wawancara dengan 10 karyawan, 40% diantaranya kurang memahami SOP di 

tempat kerja karena belum mengikuti sosialisasi K3 di perusahaan dan tidak 

mengikuti briefing sebelum bekerja, 60% diantaranya pernah melakukan 

kesalahan terkait penerapan K3 karena tidak menggunakan fasilitas K3 yang 

sesuai dengan prosedur dan kurang mengetahui rambu-rambu yang ada di 

perusahaan. Sedangkan 70% diantaranya kurang memahami  dan menerapkan 
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budaya K3 karena lemahnya sistem pengawasan dan mengabaikan fungsi 

APD yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja.  

Tim lapangan divisi pelayanan gangguan teknik adalah divisi khusus 

yang bertugas menangani gangguan teknik yang ada di masyarakat terkait 

dengan listrik, divisi pelayanan gangguan teknik mempunyai sistem terkait 

dengan pekerjaannya yaitu respon time/waktu pelaporan dari pelanggan 

adanya gangguan sampai tim lapangan divisi pelayanan gangguan teknik 

sampai ke lokasi dan recovery time/waktu perbaikan atau pemulihan gangguan 

agar kembali normal. PLN mempunyai standar untuk respon time maupun 

recovery time, untuk standar respon time adalah lima belas menit sedangkan 

untuk recovery time itu ada dua jenis pekerjaan yaitu yang pertama GTR 

(Gangguan Tegangan Rendah) dengan standar waktu penyelesaian tujuh puluh 

menit dan yang kedua GTM (Gangguan Tegangan Menengah) dengan standar 

waktu penyelesaian sembilan puluh menit. 

Kendala dari respon time contohnya seperti ada pekerjaan yang belum 

terselesaikan sehingga tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ke pekerjaan 

selanjutnya yang berarti respon time untuk pekerjaan selanjutnya akan 

melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk kendala 

recovery time itu ada dua faktor yaitu dari faktor eksternal dan internal, untuk 

faktor eksternal seperti: pohon tumbang, layang-layang, hewan, bangunan, dan 

lain-lain. Kemudian untuk faktor internal seperti: komponen yang hilang, 

peralatan yang rusak, perlengkapan APD yang kurang, pekerja yang memakai 

APD sudah tidak layak, pekerja yang kurang memperhatikan fungsi APD 
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yaitu dengan tidak memakai APD sesuai dengan peraturan, 

pemakaian/pemilihan APD yang kurang menyesuaikan dengan lingkungan 

kerja. 

Berdasarkan kendala-kendala yang ada, ternyata faktor internal pada 

recovery time seperti pemakaian/pemilihan APD yang kurang menyesuaikan 

dengan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti  bila dikaitkan dengan pendapat Tarwaka (2015) yaitu 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja meliputi unsur 

keterampilan, kedisiplinan, pendidikan, sikap dan etika kerja. Maka dapat 

disimpulkan kurangnya produktivitas kerja di PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan DIY Area Surakarta karena mungkin kurangnya pemahaman 

akan APD, penerapan budaya K3 di tempat kerja dan salah satunya terkait 

dengan APD, serta pengawasan dari pihak K3 sendiri kurang optimal sehingga 

dapat menurunkan produktivitas kerja.  

Penerapan APD merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan APD dengan produktivitas 

tim lapangan di PLN Rayon Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang alat 

pelindung diri dengan produktivitas tim lapangan di PLN Rayon Kartasura ? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan tentang alat 

pelindung diri dengan produktivitas tim lapangan di PLN Rayon 

Kartasura.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengukur tingkat pengetahuan tentang APD tim lapangan PLN Rayon 

Kartasura. 

b. Mengukur produktivitas kerja tim lapangan PLN Rayon Kartasura. 

c. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan tentang APD 

dengan produktivitas tim lapangan di PLN Rayon Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Surakarta  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukkan 

untuk lebih meningkatkan penerapan APD sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan. 

2. Bagi Karyawan  

Memberikan informasi kepada pekerja sehingga dapat menambah 

pengetahuan tentang APD serta meningkatkan produktivitas kerja. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Menambah wawasan kepada peneliti lain tentang cara pengukuran 

tingkat pengetahuan tentang APD dan produktivitas kerja. 


