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HUBUNGAN KARAKTERISTIK PEKERJA DENGAN PERILAKU 

TIDAK AMAN TENAGA KERJA DI PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA 

CEPER KLATEN 
 

Abstrak 

Tindakan tidak aman adalah tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan. PT.Aneka Adhilogam Karya merupakan industri pengecoran logam 

yang menghasilkan produk komponen-komponen mesin dengan bahan cor, besi cor 

liat, besi cor tempa yang juga memiliki potensi bahaya terhadap kecelakaan kerja. 

Dari studi pendahuluan ditemukan perilaku tidak aman diantaranya 9 pekerja tidak 

mengenakan safety shoes saat proses penuangan logam, tidak menggunakan 

pelindung muka, 3 pekerja yang merokok di tempat kerja, serta ditemukannya tali 

silt pada mesin hoist yang di gunakan dalam keadaan hampir putus. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik pekerja dengan perilaku tidak 

aman tenaga kerja di PT.Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten. Metode penelitian 

ini analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 79 

responden. Pengambilan sampel dengan proportional random sampling sebanyak 

65 responden. Uji statistik dengan menggunakan spearman rank. Hasil penelitian 

menunjukan perilaku aman 16 orang, cukup aman  17 orang dan kurang aman 32 

orang. Hasil uji statistik menunjukan ada hubungan yang signifikan antara umur (p-

value = 0,004) dengan perilaku tidak aman dan nilai korelasi (r) 0,353. Sedangkan 

tingkat pendidikan (p-value=0,164) dan masa kerja (p-value=0,196) dengan 

perilaku tidak aman tidak memiliki hubungan yang signifikan. 

 

Kata kunci : Karakteristik Pekerja, Perilaku tidak Aman 

 

 

Abstract 

 

Unsafe actions are actions that could cause an accident. PT. Aneka Adhilogam 

Karya is an metal industry that produces machine product components with 

concrete, viscous steel concrete, and forged steel concrete, which has potential 

working accident. From the study advanced has been found that 9 workers are not 

wearing any safety shoes during the metal production process, Do not use the 

protective, There were also found also 3 smoking workers and silt rope on hoist 

machine that almost broken. This research aims to find out the correlation of 

characteristics of workers with unsafe action workers in PT. Aneka Adhilogam 

Karya at Ceper, Klaten. This analytical research methods using cross sectional 

approach. The population is all of the 79 workers. The sample are 65 respondents 

who are picked using proportional random sampling. The statistical test is using 

spearman rank. The results shows that the behavior of 16 workers are totally safe, 

17 workers are safe enough, and 32 workers are unsafe. The results of statistical 

tests shows that there is a significant relations between age (p-value = 0.004) with 

unsafe action and the correlation value (r) 0.353. While the educational level (p-
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value = 0,164) and working period (p-value = 0,196) with unsafe action do not have 

a significant correlation. 

 

Keywords : Worker Characteristics, Unsafe Action. 

1. PENDAHULUAN 

PT. Aneka Adhilogam Karya adalah pabrik pengecoran logam dan pemesinan 

di daerah sentra industri logam Ceper, Klaten yang menghasilkan produk 

komponen-komponen mesin dengan bahan cor, besi cor liat, besi cor tempa. 

Alat produksi yang digunakan seperti pada industri pengecoran logam pada 

umumnya terdiri dari perangkat pembuatan pola dan cetakan pasir (sand mold), 

tungku pemanas (furnace) untuk mencairkan logam sampai melampaui titik 

lebur logam dan menuangkan logam pada cetakan, serta peralatan-peralatan 

mekanik lainnya untuk pekerjaan pembongkaran cetakan dan pekerjaan 

penghalusan (finishing) seperti mesin las, mesin gerinda, dan mesin gurdi 

(drilling). Proses produksi pada industri pengecoran logam meliputi 

pembuatan pola (sesuai dengan bentuk coran yang akan dibuat), pembuatan 

cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, 

pendinginan dan pembekuan, pembongkaran cetakan, pembersihan dan 

pemeriksaan hasil cor kemudian produk cor selesai diproduksi. 

Karakteristik pekerja memiliki peranan dalam landasan seseorang 

mengambil keputusan dan berperilaku, salah satunya adalah melakukan 

tindakan tidak aman dalam melakukan pekerjaan. Tindakan tidak aman dari 

pekerja sangat krusial dalam menentukan keselamatan di lingkup kerja 

(Pratama, 2015). Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian 
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kecelakaan akibat kerja (Triwibowo dan Puspihandani, 2013). Menurut 

Triwibowo dan Puspihandani (2013), pendidikan seseorang berpengaruh 

dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan 

kepadanya. Menurut Suma’mur (2009), masa kerja adalah jangka waktu orang 

sudah bekerja dari pertama mulai masuk hingga sekarang masih bekerja.  

Sebagai langkah awal studi pendahuluan, di PT.Aneka Adhilogam Karya 

Ceper Klaten memiliki 79 pekerja, pada bagian Induksi atau Peleburan 6 orang, 

Pencetakan dan Pengecoran 34 orang, Permesinan 21 orang dan Finishing 18 

orang. Pada bagian tersebut Peneliti melihat adanya pekerja yang berperilaku 

tidak aman saat bekerja, peneliti menemukan 9 pekerja tidak mengenakan 

safety shoes saat proses penuangan logam, kemudian pada proses pengelasan 

pekerja tidak menggunakan pelindung muka, ditemukan juga 3 pekerja yang 

merokok di tempat kerja, serta ditemukannya tali silt pada mesin hoist yang di 

gunakan dalam keadaan hampir putus. Peneliti juga melakukan wawancara 

kepada 10 pekerja dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai 

perilaku tidak aman dalam bekerja. Di peroleh hasil 8 dari 10 pekerja 

melakukan perilaku tidak amana saat bekerja. Hal ini menunjukan bahwa 

pekerja masih melakukan perilaku tidak aman ketika bekerja. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif 

yang bertujuan untuk mempelajari hubungan karakteristik dengan perilaku 
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tidak aman pada tenaga kerja di PT.Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

Berdasarkan dimensi waktu, maka penelitian ini merupakan cross sectional. 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2018 di PT.Aneka Adhilogam 

Karya Ceper Klaten di bagian induksi atau peleburan, pencetakan dan 

pengecoran, permesinan dan finishing. Populasi dalam penelitian ini seluruh 

tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten yang bekerja di 

bagian Induksi atau Peleburan 6 orang, Pencetakan dan Pengecoran 34 orang, 

Permesinan 21 orang dan Finishing 18 orang dengan jumlah populasi 79 

responden. Variabel bebas adalah karakteristik individu yang terdiri dari umur, 

tingkat Pendidikan dan masa kerja dengan variabel terikat adalah perilaku tidak 

aman. Menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan ketentuan uji 

statistik dalam penelitian ini menggunakan uji spearman rank. Analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan software komputer dengan tingkat signifikan 

α = 0,05 (taraf kepercayaan), dimana dasar pengambilan kesimpulan pada 

hipotesis didasarkan pada nilai p value ≥ 0,05 maka Ho diterima berarti tidak 

ada hubungan karakteristik pekerja dengan perilaku tidak aman tenaga kerja di 

PT Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten sedangkan jika nilai p value < 0,05 

maka Ho ditolak berarti ada hubungan karakteristik pekerja dengan perilaku 

tidak aman tenaga kerja di PT Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1   Analisis univariat 

    3.1.1   Karakteristik individu 

     3.1.1.1 Umur 

Tabel 1. Data umur responden dalam tahun 

Umur (tahun) 
Total 

N % 

Dewasa awal (26-35) 20 30.8 

Dewasa akhir (36-45) 20 30.8 

Lansia awal (46-55) 24 36.9 

Lansia akhir (56-65) 1 1.5 

Rerata ± SD 41,60 ± 9,036 

Median (Min – Max) 43 (28 – 60) 

  Sumber : Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 1 diketahui mayoritas responden berumur 46–55 

tahun adalah 24 orang (36,9%) dan minoritas responden berumur 56–65 

tahun adalah 1 orang (1,5%). Data umur responden memiliki rata-rata 

41,60 ± 9,036 standar deviasi. Perolehan median 43 dengan minimal umur 

28 tahun dan maksimal umur 60 tahun. 

 3.1.1.2 Tingkat pendidikan 

Tabel 2. Data tingkat pendidikan responden 

Tingkat pendidikan 

Total 

N % 

SD 13 20.0 

SMP / SLTP 17 26.2 

SMA / SLTA 35 53.8 

  Sumber : Data primer terolah,2018. 
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Berdasarkan tabel 2 diketahui mayoritas responden dengan 

tingkat pendidikan SMA adalah 35 orang (53,8%) dan minoritas 

responden dengan tingkat pendidikan SD adalah 13 orang (20,0%).  

       3.1.1.3 Masa kerja 

Tabel 3. Data masa kerja responden dalam tahun 

Masa kerja (tahun) 
Total 

N % 

Baru (≤7)  10 15.4 

Cukup lama(8-14) 24 36.9 

Lama (15-21) 8 12.3 

Sangat lama (≥22) 23 35.4 

Rerata ± SD 16,31 ± 10,181 

Median (Min – Max) 10 (3–37) 

  Sumber: Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 3 diketahui mayoritas responden dengan 

masa kerja 8-14 tahun adalah 24 orang (36,9%) dan minoritas 

responden dengan masa kerja 15–21 tahun adalah 8 orang (12,3%). 

Data masa kerja responden memiliki rata-rata 16,31 ± 10,181 standar 

deviasi. Perolehan median 10 dengan minimal masa kerja 3 tahun dan 

maksimal 37 tahun. 

3.1.2   Perilaku tidak aman 

Tabel 4. Data perilaku tidak aman dalam skor 

Perilaku tidak aman (skor) 
Total skor 

N % 

Perilaku aman (<6) 16 24.6 

Perilaku cukup aman (6-10) 17 26.2 

Perilaku kurang aman (11-15) 32 49.2 

Rerata ± SD 8,35 ± 3,007 

Median (Min – Max) 10 (2-11) 

Sumber: Data primer terolah,2018. 
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Berdasarkan tabel 4 diketahui mayoritas responden berperilaku 

kurang aman adalah 32 orang (49,2%) dan minoritas responden 

berperilaku aman adalah 16 orang (24,6. Data perilaku tidak aman 

memiliki rata-rata 8,35 ± 3,007 standar deviasi. Perolehan median 10 

dengan minimal skor 2 dan maksimal skor 11. 

Tabel 5. Data observasi perilaku tidak aman 

No Bagian Total 

checklist 

Persentase (%) 

1 Induksi atau Peleburan 3 3 x 100/7= 42 

2 Pencetakan dan Pengecoran 5 5 x 100/7= 71 

3 Permesinan 4 4 x 100/7= 57 

4 Finishing 4 4 x 100/7= 57 

Sumber: Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 5 diketahui hasil observasi perilaku tidak aman 

pada  bagian induksi memiliki persentase 42% dengan kategori aman, 

sedangkan mayoritas berada di bagian pencetakan dengan persentase 

71% masuk dalam kategori cukup aman.  

3.2   Analisis bivariat 

Dari hasil tabulasi silang hubungan karakteristik pekerja dengan 

perilaku tidak aman tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Ceper 

Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6.Hasil tabulasi silang umur dengan perilaku tidak aman 

Umur 

(tahun) 

Perilaku Tidak Aman 

Total P 

value 
R 

Perilaku 

Aman 

Perilaku 

Cukup 

Aman 

Perilaku 

Kurang 

Aman 

n % n % n % n % 

Dewasa 

awal 

(26-35) 

7 35 7 35 6 30 20 100 0,004 0,353 
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Dewasa 

akhir 

(36-45) 

6 30 7 35 7 35 20 100 

Lansia 

awal 

(46-55) 

2 8,3 3 12,5 19 79,2 24 100 

Lansia 

akhir 

(56-65) 

1 100 0 0 0 0 1 100 

  Sumber: Data primer diolah,2018. 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa umur 46-55 tahun 

cenderung melakukan perilaku kurang aman. Dari hasil dapat diketahui 

bahwa semakin tua semakin banyak perilaku kurang aman yang 

dilakukan. Hasil uji diperoleh nilai sig (p-value) = 0,004 yang berarti ada 

hubungan antara umur dengan perilaku tidak aman dengan nilai korelasi 

(r) 0,353 yang artinya tingkat keeratan hubungan yang rendah. 

Tabel 7.Hasil tabulasi silang tingkat pendidikan dengan perilaku tidak 

aman 

Tingkat 

Pendidika

n 

Perilaku Tidak Aman 

Total P 

value 
R 

Perilaku 

Aman 

Perilak

u 

Cukup 

Aman 

Perilaku 

Kurang 

Aman 

n % n % n % n % 

SD 2 
15,

4 
3 

23,

1 
8 

61,

5 

1

3 

10

0 

0,16

4 

-

0,17

5 

SMP / 

SLTP 
3 

17,

6 
5 

29,

4 
9 

52,

9 

1

7 

10

0 

SMA / 

SLTA 

1

1 

31,

4 
9 

25,

7 

1

5 

42,

9 

3

5 

10

0 

  Sumber: Data primer diolah,2018. 

Berdasarkan tabel 7 menunjukan mayoritas responden SMA 

melakukan perilaku kurang aman. Responden memiliki hubungan 

terbalik yang artinya semakin tinggi pendidikan malah semakin banyak 

perilaku kurang aman dari pada perilaku aman. Hasil uji diperoleh nilai 
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sig (p-value) = 0,164 dengan nilai korelasi (r) -0,175 yang berarti tidak 

ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku tidak aman. 

Tabel 8.Hasil tabulasi silang masa kerja dengan perilaku tidak aman 

Masa 

Kerja 

(tahun) 

Perilaku Tidak Aman 

Total P 

value 
R 

Perilaku 

Aman 

Perilaku 

Cukup 

Aman 

Perilaku 

Kurang 

Aman 

n % n % N % n % 

Baru 

(≤7)  
1 10 3 30 6 60 10 100 

0,196 0,162 

Cukup 

lama(8-

14) 

10 41,7 7 29,2 7 29,2 24 100 

Lama 

(15-21) 
0 0 5 62,5 3 37,5 8 100 

Sangat 

lama 

(≥22) 

5 21,7 2 8,7 16 69,6 23 100 

  Sumber: Data primer diolah,2018. 

Berdasarkan tabel 8 menunjukan mayoritas responden dengan masa 

kerja sangat lama berperilaku kurang aman. Hasil uji statistik diperoleh 

nilai sig (p-value) = 0,196 dengan nilai korelasi (r) 0,162 yang berarti 

tidak ada hubungan antara masa kerja dengan perilaku tidak aman. 

 

4. PENUTUP 

4.1   Kesimpulan 

   4.1.1   Mayoritas umur responden 45-55 tahun berjumlah 24 orang, tingkat 

pendidikan responden SMA berjumlah 35 orang dan masa kerja 

dengan kategori Cukup lama 8-14 tahun. 

   4.1.2   Pekerja dengan perilaku aman 16 orang (24,6%), cukup aman  17 

orang (26,2%) dan kurang aman 32 orang (49,2%).  
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   4.1.3   Ada pengaruh yang signifikan karakteristik yang meliputi umur 

dengan perilaku tidak aman dengan nilai p-value 0,004 dan nilai 

korelasi (r) 0,353 artinya hubungan yang rendah. Sedangkan 

karakteristik yang meliputi tingkat pendidikan (p-value= 0,164) 

dan masa kerja (p-value= 0,196) tidak signifikan dengan perilaku 

tidak aman. 

4.2   Saran 

4.2.1 Bagi Perusahaan 

4.2.1.1 Melakukan pengawasan secara ketat. 

4.2.1.2 Memberikan safety talk sebelum bekerja 

4.2.1.3 Memberikan reward bagi pekerja yang berperilaku aman 

selama bekerja. 

4.2.1.4 Memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. 

4.2.2 Bagi  Karyawan 

4.2.2.1 Menempatkan peralatan kerja tidak sembarangan baik saat 

bekerja maupun setelah bekerja. 

4.2.2.2 Menggunakan APD secara lengkap saat bekerja. 

4.2.3   Bagi Peneliti Lain 

4.2.3.1 Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda untuk 

menganalisis hubungan karakteristik pekerja dengan perilaku 

tidak aman. 
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