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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia  dalam  kesehariannya  disibukkan  dengan  berbagai  macam

aktivitas,  termasuk bekerja.  Pada saat  manusia  bekerja  dituntut  untuk dapat

mengerjakan pekrjaannya secara baik, tepat, dan cepat. Adanya tuntutan kerja

tersebut mengharuskan tenaga kerja untuk dapat memenuhi target kerja yang

ada.  Untuk  mencapai  target  kerja  yang  telah  ditentukan  oleh  tempat  kerja,

dibutuhkan kesehatan fisik dan mental. Namun dalam pencapaian target kerja

tersebut  mengharuskan tenaga  kerja  untuk bekerja  secara  maksimal  dengan

cepat.  Tuntutan  untuk  bekerja  secara  cepat  dapat  meningkatkan  risiko

kecerobohan dan tergesa-gesa pada tenaga kerja, yang mana kecerobohan dan

ketergesaan tersebut dapat berdampak pada risiko terjadinya kecelakaan kerja.

Adanya kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dapat berdampak

pada keterlambatan dalam mencapai target kerja yang ada dan juga kerugian

baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan kerja.  Kerugian terebut dapat berupa kerugian secara materi  dan

waktu  kerja,  yang  hilang  akibat  adanya  kecelakaan  kerja.  Pada  dasarnya

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangatlah penting ada di dalam ruang

lingkup tempat bekerja. Baik dalam ruang lingkup tempat kerja di perusahaan

ataupun di rumah sakit, karena di tempat tersebut terdapat berbagai aktivitas
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kerja  dengan  tingkat  risiko  masing-masing.  Pentingnya  menerapkan  K3  di

rumah sakit karena selain untuk menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja

juga sebagai prevensi menularnya penyakit nosokomial.

Berdasarkan  data  Occupational  Safety  and  Health  Administration

(2013),  tingkat  cidera  dan  sakit  terhadap  hari  kerja  hilang  tahun  2011

menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tingkat tertinggi dengan 157,5 kasus

per  10.000  jam  kerja  penuh  tenaga  kerja.  Sedangkan  pekerjaan  di  bidang

konstruksi sebesar 147,4 kasus per 10.000 jam kerja penuh, pekerjaan di pabrik

sebesar 111,8 kasus per 10.000 jam kerja penuh, pekerjaan di industri swasta

(rata-rata di Amerika Serikat) sebesar 105,2 kasus per 10.000 jam kerja penuh,

dan pekerjaan profesional dan layanan bisnis sebesar 54,5 kasus per 10.000

jam kerja penuh. 

Berdasar laporan dari  The National Safety Council (NSC) tahun 2008

dalam Evryanti  (2012),  terdapat  41% dari  petugas  medis tidak masuk kerja

akibat penyakit dan kecelakaan, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan

dengan industri lain. Penyebab terbesar yakni kecelakaan akibat kerja (KAK)

karena tertusuk jarum (needle stick injuries). Survei yang dilakukan dari 165

laboratorium klinik di Minnesota telah menunjukkan bahwa cidera akibat luka

jarum suntik sebagian besar (63%), diikuti oleh peristiwa lain seperti luka dan

lecet (21%). Pekerja di rumah sakit sering mengalami stres, yang merupakan

faktor predisposisi untuk kecelakaan. Ketegangan otot dan distorsi atau keseleo

merupakan representasi dari cidera punggung bawah (low back injury) yang

banyak didapatkan pada para staf rumah sakit (Evryanti, 2012). 
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Di Indonesia, terdapat kasus sebanyak 65,4% petugas pembersih suatu

rumah sakit  di  Jakarta mengalami dermatitis  kontak iritan kronik di tangan,

serta prevalensi gangguan mental emosional 17,7% pada perawat suatu rumah

sakit  di  Jakarta  berhubungan  bermakna  dengan  stressor kerja.  Menurut

penelitian  dr.  Joseph  tahun  2005-2007,  mencatat  bahwa  angka  Kecelakaan

Akibat Kerja (KAK) karena tertusuk jarum suntik mencapai 38-73% dari total

petugas kesehatan (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan rekap data kecelakaan kerja di RS PKU Muhammadiyah

Surakarta  tahun  2015,  terjadi  23  kecelakaan  kerja  dalam kurun  waktu  satu

tahun, yaitu 17,39% akibat NSI, 60,87% akibat terjatuh dari motor pada saat

akan  berangkat  atau  pulang  dari  tempat  kerja,  dan  21,74%  mengalami

kecelakaan kerja lain-lain. Sedangkan pada tahun 2016, terjadi 16 kecelakaan

selama satu tahun. Kecelakaan terjadi pada saat bekerja dan juga pada saat

perjalanan berangkat ke tempat kerja atau pada saat perjalanan pulang setelah

dari tempat kerja. Sebesar 31,25% kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016

merupakan kecelakaan Needle Stick Injury (NSI) atau tertusuk jarum, 31,25%

lagi akibat terjatuh dari sepeda motor baik pada saat akan berangkat kerja juga

pada saat pulang dari kerja. Sedangkan sebanyak 37,5% mengalami kecelakaan

lain-lain,  seperti  tersiram  air  panas,  terpapar  zat  kimia,  jatuh  dari  tangga,

anggota tubuh tergores ataupun teriris benda tajam, dan tergigit oleh pasien.

Pada tahun 2017 pada bulan Januari – April dilaporkan terjadi 9 kecelakaan,

dengan rincian 11,11% akibat NSI, 55,56% akibat jatuh dari sepeda motor, dan

33,33% lain-lain.
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Risiko  terjadinya  kecelakaan  kerja  di  rumah  sakit  yang  masih  ada,

sedapat  mungkin  harus  ditekan  guna  mencegah  terjadinya  kecelakaan  dan

cidera dan juga mempertahankan kondisi yang aman bagi sumber daya mausia

rumah  sakit,  pasien,  pengunjung,  maupun  lingkungan  rumah  sakit.  Untuk

meminimalisir  terjadinya  kecelakaan  kerja  di  rumah  sakit,  pihak  Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) rumah sakit harus sedapat

mungkin  membuat  suatu  kebijakan  mengenai  keselamatan  kerja,  sehingga

dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

Metode pencegahan kecelakaan telah diterapkan di perusahaan sebagai

upaya pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengetahui  unsafe act   dan

unsafe  condition melalui  inspeksi  K3.  Inspeksi  dilakukan  untuk

mengidentifikasi  adanya  potensi  bahaya  yang  selanjutnya  dilakukan  upaya

pengendalian (Watiningsih, 2013).

Angka kecelakaan kerja sebelum dan sesudah penerapan inspeksi K3

mengalami  penurunan,  yaitu  angka  kecelakaan  kerja  rata-rata  sebelum

penerapan  inspeksi  K3  adalah  17,84  dan  sesudah  penerapan  inspeksi  K3

menjadi 1,28. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan inspeksi K3 akan

menurunkan angka kekerapan kecelakaan kerja (Setiawan, 2012).. Hal ini juga

sesuai  dengan  teori  Tarwaka  (2014)  yang  menyebutkan  bahwa  program

inspeksi K3 yang efektif merupakan suatu program pencegahan yang sangat

penting, yang dapat dilakukan untuk menjamin agar lingkungan kerja selalu

aman, sehat, dan selamat.
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Hasil pada saat melakukan survei pendahuluan di Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah  Surakarta,  didapatkan  hasil  sebesar  40%  dari  responden

pernah mengalami sakit akibat kerja, 50% dari responden pernah mengalami

kecelakaan  kerja,  dengan  rincian  sebesar  20% mengalami  kecelakaan  kerja

pada kurun satu tahun, dan 10% mengalami kecelakaan dalam kurun satu bulan

terakhir. Sedangkan penerapan langkah-langkah standar keselamatan kerja di

rumah sakit masih belum terlaksana sepenuhnya.

Berdasarkan data mengenai program kerja P2K3 di Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah  Surakarta,  masih  terdapat  standar  keselamatan  kerja  yang

belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Pelaksanaan  audit  internal  K3  belum

dilaksanakan  secara  berkala  dan  laporan  monitoring  dan  evaluasi  inspeksi

belum diperbarui secara berkala. Selain itu berdasar data kecelakaan kerja yang

didapat,  tingkat  kecelakaan  tertinggi  terjadi  pada  unit  keperawatan.  Peneliti

tertarik untuk menganalisis hubungan penerapan inspeksi K3 dengan kejadian

kecelakaan kerja pada unit keperawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang di  atas,  maka dapat  dirumuskan masalah

“Apakah ada  hubungan penerapan inspeksi  K3 dengan kejadian  kecelakaan

kerja pada unit keperawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta?”
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui  hubungan  penerapan  inspeksi  K3  dengan  kejadian

kecelakaan  kerja  pada  unit  keperawatan  di  Rumah  Sakit  PKU

Muhammadiyah Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Menganalisis  faktor-faktor  terlaksananya  inspeksi  K3  di  RS  PKU

Muhammadiyah Surakarta.

b. Menganalisis faktor-faktor dominan penyebab kecelakaan kerja pada unit

keperawatan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Menjadi  masukan  dan  bahan  koreksi  untuk  program  kerja  ke

depannya bagi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.

2. Bagi Tenaga Kerja Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui  hal-hal  yang  menjadi  penyebab  kecelakaan  kerja

sehingga dapat meminimalisir risiko kejadian kecelakaan kerja.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan

pengetahuan  mengenai  hubungan  inspeksi  K3  oleh  P2K3  dengan  angka

kecelakaan kerja.
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