
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia banyak industri-industri kecil dan menengah yang 

diantaranya tumbuh adalah industri logam. Industri-industri kecil dan 

menengah di bidang logam cukup banyak jumlahnya, tetapi cara pengelolaan 

industri ini pada umumnya masih dikerjakan secara tradisional dengan 

keterbatasan kemampuan di bidang teknik pengecoran logam. Hal tersebut 

memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari para pekerja. 

Kurangnya keterampilan dan perilaku para pekerja yang kurang perhatian akan 

bahaya pekerjaan merupakan akibat dari sebab terjadinya kecelakaan kerja. Hal 

ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (Damanik, 

2015). 

Health and Safety Protection (2011) dalam Tarwaka (2015) bahwa 

tindakan tidak selamat atau yang dikenal dengan istilah unsafe action yang 

merupakan bagian dari perilaku pekerja merupakan penyebab terbesar 

terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Tindakan tidak aman (unsafe 

action) dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecelakaan (Maria, silvia PI dkk , 2017). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor 

manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap terjadinya kecelakaan 

kerja yaitu 80 sampai 85% (Suma’mur, 2009). Sedangkan menurut teori 

Heinrich  (1952) dalam Tarwaka (2015) bahwa 80% kecelakaan kerja di sebab-
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-kan oleh unsafe action dan unsafe condition dan faktor lainnya. 

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 

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.  

PT. Aneka Adhilogam Karya adalah pabrik pengecoran logam dan 

pemesinan di daerah sentra industri logam Ceper, Klaten. PT. Aneka 

Adhilogam Karya merupakan industri pengecoran logam 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 
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cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, 

pendinginan dan pembekuan, pembongkaran cetakan, pembersihan dan 

pemeriksaan hasil cor kemudian produk cor selesai diproduksi. 

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. 

Dari hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan, ditemukan 

perilaku berbahaya diantaranya tidak memakai safety shoes, pelindung muka 

saat pengelasan, merokok di tempat kerja serta tali silt dari mesin hoist yang 

hampir putus. Dari perilaku tidak aman yang di lakukan pekerja  membuat 

peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan antara karakteristik 

pekerja dengan perilaku tidak aman pada tenaga kerja di PT.Aneka Adhilogam 

Karya Ceper Klaten. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan permasalahan pada penelitian ini 

adalah “ Apakah ada hubungan antara karakteristik pekerja dengan perilaku 

tidak aman pada tenaga kerja di PT.Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten ? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pekerja dengan 

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

Ceper Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan dan menilai karakteristik pekerja di PT.Aneka 

Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

b. Menilai perilaku tidak aman pada tenaga kerja di PT.Aneka 

Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

c. Menganalisis hubungan antara karakteristik pekerja dengan perilaku 

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

Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemilik Industri. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan serta sebagai bahan pertimbangan kepada pemilik industri untuk 
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merencanakan upaya pengendalian perilaku tidak aman dalam rangka 

meningkatkan zero accident. 

2. Bagi Tenaga Kerja. 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun informasi 

kepada pekerja mengenai perilaku tidak aman di tempat kerja. 

3. Bagi Peneliti. 

Dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam 

rangka penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keselamatan 

dan kesehatan kerja . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


