
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hubungan Umur dengan Perilaku Tidak Aman 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas 24 pekerja 

(36,9%) tergolong lansia awal, berdasarkan analisis bivariat diperoleh perilaku 

tidak aman pekerja dengan kategori dewasa awal 6 orang (30%), dewasa akhir 

7 orang (35%) dan lansia awal 19 orang (79,16%). 

Uji spearman rank dilakukan pada variabel ini, dari uji tersebut diperoleh 

nilai sig (p-value) sebesar 0,004 yang berarti ada hubungan antara umur dengan 

perilaku tidak aman dengan nilai korelasi (r) 0,353 artinya tingkat keeratan 

hubungan yang rendah. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fauzi Ahmad (2017) yang berjudul hubungan karakteristik pekerja dengan 

perilaku berbahaya pada pekerja las listrik di kelurahan padang bulan selayang 

II kecamatan medan selayang 2017. Hasil penelitian menunjukan tidak ada 

hubungan anatara umur dengan perilaku tidak aman. 

Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan 

akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi 

untuk mengalami kecelakan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur 

muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. 

Namun umur muda pun sering pula mengalami kasus kecelakaan akibat kerja, 

hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa (Triwibowo 

dan Puspihandani, 2013). 
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Hasil tersebut menunjukan bahwa Pekerja dengan golongan umur lansia 

awal 46-55 tahun menjadi mayoritas tinggi berperilaku tidak aman. Peneliti 

berasumsi umur dapat mempengaruhi perilaku tidak aman pekerja, semakin 

bertambah umur semakin tinggi perilaku tidak aman yang dilakukan. Ada 

beberapa pekerja yang mengeluhkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan 

cukup berat, kemudian  ditambah umur yang semakin bertambah pekerja akan  

lebih lambat dalam mengambil keputusan, lebih mudah lelah dan tingkat 

kekuatan juga berkurang sehingga terjadi perilaku tidak aman. 

Hasil observasi perilaku tidak aman ditemukan mayoritas hasil checklist 

pekerja adalah menempatkan peralatan kerja secara sembarangan baik saat 

bekerja maupun setelah bekerja dan tidak mengenakan APD yang secara 

lengkap saat bekerja. Perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja dapat terjadi 

karena pekerja tidak memahami bagaimana menempatkan peralatan kerja 

secara benar dan baik, kemudian pada saat bekerja banyak pekerja merasa tidak 

nyaman dan tidak terbiasa memakai APD. 

 

B. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Tidak Aman 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas 35 pekerja 

(53,8%) berpendidikan SMA, berdasarkan analisis bivariat diperoleh perilaku 

tidak aman pekerja berpendidikan SD 8 orang (61,53%), SMP 9 orang 

(52,94%) dan SMA 15 orang (42,85%) 

Uji spearman rank dilakukan pada variabel, dari uji tersebut diperoleh 

nilai  sig (p-value) sebesar 0,164 dengan nilai korelasi (r) -0,175 yang berarti 



50 

bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku tidak 

aman. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Maulidhasari dkk (2011) yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku berbahaya (Unsafe Action) pada bagian unit intake PT. 

Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang 2011. Hasil 

penelitian menunjukan tidak ada hubungan anatara tingkat pendidikan dengan 

perilaku tidak aman 

Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Triwibowo dan Puspihandani 

(2013) hubungan tingkat pendidikan dengan lapangan yang tersedia bahwa 

pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, seperti Sekolah Dasar atau bahkan 

tidak pernah bersekolah akan bekerja di lapangan yang mengandalkan fisik. 

Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja karena beban fisik 

yang berat dapat mengakibatkan kelelahan yang merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja. Namun sejalan dengan 

pendapat Pratama (2015) faktor pendidikan belum tentu menentukan tindakan 

tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. 

Responden dengan mayoritas pendidikan SMA justru lebih banyak 

berperilaku tidak aman. Peneliti berasumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan 

lebih mengutamakan keterampiran dibandingkan kemampuan pendidikan 

formal sehingga banyak pekerja yang hanya mengandalkan kemampuan 

pendidikan formal berperilaku tidak aman.  
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C. Hubungan Masa Kerja dengan Perilaku Tidak Aman 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas 24 pekerja 

(36,9%) memiliki masa kerja 8-14 tahun. Berdasarkan analisis bivariat 

diperoleh perilaku tidak aman pekerja dengan kategori baru 6 orang (60%), 

cukup lama 7 orang (29,16%), lama 3 orang (37,5%) dan sangat lama 16 orang 

(69,56%) 

Uji spearman rank dilakukan pada variabel ini, dari uji tersebut diperoleh 

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

bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan perilaku tidak aman. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Asriani (2010) yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku 

tidak aman (Unsafe Action) di bagian pabrik urea PT.Pupuk Sriwidjaja 

Palembang 2010. Hasil penelitian menunjukan tidak ada hubungan antara masa 

kerja dengan perilaku tidak aman. 

Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Triwibowo dan Puspihandani 

(2013) semakin lama tenaga kerja bekerja, semakin banyak pengalaman yang 

dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. Sebaliknya semakin singkat masa 

kerja, maka semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja 

banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja, sebaliknya terbatasnya 

pengalaman kerja mengakibatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

makin rendah. Namun sejalan dengan pendapat Pratama (2015) masa kerja atau 

pengalaman kerja yang lama bukan merupakan faktor penentu bahwa pekerja 

tersebut dapat berperilaku aman selama bekerja. 
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Pekerja dengan masa kerja ≥ 22 tahun mayoritas berperilaku tidak aman. 

Peneliti berasumsi tindakan tidak aman terjadi karena responden sudah lama 

bekerja di perusahaan dan mereka melakukan perilaku tidak aman tidak 

menimbulkan resiko yang besar sehingga perilaku tidak aman yang pekerja 

lakukan akan diulang selama bekerja.  

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

responden sudah mengetahui akan diteliti. Kemungkinan kedua ada beberapa 

responden yang mencontek jawaban milik teman. Kemungkinan yang ketiga 

ada banyaknya responden yang kurang jujur dalam menjawab kuesioner. 

 

 


