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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Dari tahun ke 

tahun angka kecelakaan kerja cenderung meningkat. Menurut data dari 

Jamsostek pada tahun 2007 terjadi kecelakaan kerja sebesar 65.474 

kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 cacat tetap 

dan 58.697 orang cidera. Pada tahun 2013 hingga 2015 data kecelakaan kerja 

terus meningkat mulai dari 100.106, 103.000 dan 105.182. Terdapat 

penelitian tentang kecelakaan kerja yang menunjukkan bahwa 85% 

kecelakaan diakibatkan oleh faktor manusia sedangkan sisanya diakibatkan 

oleh faktor lingkungan. Penelitian dari Heinrich dalam Abbasi (2015) 

mengemukakan bahwa 88% kecelakaan kerja adalah perilaku tidak aman, 

10% kasus disebabkan kondisi tidak aman sementara 2% kasus yang tidak 

dapat dihindari. Penelitian lain dari Lutnes dalam Abbasi (2015) menyatakan 

bahwa 95% kecelakaan kerja diakibatkan oleh human error. 

Perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja pada dasarnya 

menyumbang angka kecelakaan lebih besar dari pada kondisi tidak aman. 

Perilaku tidak aman sendiri dapat dipengaruhi oleh personal factor. Green 

menjelaskan bahwa personal factor diantaranya terdiri dari motivasi, 

pengetahuan dan sikap seseorang. Motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan dan 

keinginan, di mana kebutuhan setiap orang pada dasarnya sama tetapi 

keinginan setiap orang akan berbeda. Dari kebutuhan dan keinginan tersebut 
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akan mendorong seseorang untuk berperilaku. Perilaku juga dipengaruhi oleh 

pengetahuan. Ketika perilaku didasari oleh pengetahuan, maka perilaku 

tersebut akan bersifat langgeng. Selain kedua hal tersebut, sikap juga 

berperan penting dalam pembentukan perilaku. Sikap sendiri merupakan 

faktor pembentuk niat untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Penelitian 

yang dilakukan Gunawan (2016) mengenai hubungan antara motivasi, sikap 

dan pengetahuan dengan pengguanaan APD pada pekerja bagian produksi, 

dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terutama pada variabel 

pengetahuan. Penelitian tersebut juga didukung penelitian lain yang 

menyataka bahwa sikap dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap perilaku keselamatan karyawan oleh Agiviana (2015).  

Pada dasarnya terdapat regulasi yang mengatur tentang keselamatan 

kerja pada pekerja di manapun mereka bekerja, yaitu Undang-undang No. 1 

Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Yang diatur oleh Undang-undang 

ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam 

tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam 

wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia”. Selain itu tidak hanya 

pekerja di sektor formal saja yang dilindungi keselamatan kerjanya, terdapat 

pula aturan yang mendukung tercapainya keselamatan kerja pada pekerja di 

sektor informal. Dalam hal sektor kerja informal didukung oleh Undang-

undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 

pada Pasal 159 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja yang bekerja di 

dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja berhak 
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untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan 

pekerjaannya”. Salah satu sektor kerja informal yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah porter atau buruh angkut di stasiun kereta api. 

Porter kereta api bekerja sebagai buruh angkut yang membantu 

penumpang kereta api untuk membawakan barang-barang mereka baik 

dengan tangan kosong maupun dengan bantuan troli. Porter kereta api bekerja 

lepas, yang artinya tidak terdapat jam kerja yang tetap di dalamnya, dan jika 

ada yang tidak datang untuk bekerja dapat digantikan oleh orang lain. Dalam 

bekerja terdapat beberapa paguyuban porter yang menggunakan sistem 

antrean, di mana mereka bekerja untuk membantu penumpang berdasarkan 

nomor giliran mereka dan ada juga yang tidak menggunakan sistem antrean. 

Dalam penelitian ini porter kereta api yang dimaksud adalah porter di Stasiun 

Solo Balapan, Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Jebres. Porter tersebut 

tidak terikat kontrak dengan PT. KAI, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk 

mentaati aturan yang ada. Para porter juga mengikuti safety briefing yang 

dilaksanakan oleh PT. KAI sesuai jadwal.  

Bekerja sebagai seorang porter juga memiliki risiko untuk mengalami 

kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menimpa porter masih terjadi di 

beberapa stasiun diantaranya di Jakarta dan Surakarta. Pada tahun 2008 

terdapat berita telah terjadi kecelakaan porter di salah satu stasiun di Jakarta 

tepatnya di Stasiun Jatinegara. Porter tersebut terjatuh ke dalam rel saat kereta 

api melintas. Hal itu dikarenakan porter tersebut lari dan berusaha menggapai 

pintu kereta saat kereta belum berhenti, namun dia tidak menyadari terdapat 
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lubang didepannya sehingga membuat porter terjatuh ke kolong kereta. 

Meskipun porter selamat tetapi dia mengalami luka pada kakinya. Dari hasil 

survei pendahuluan diperoleh informasi pula mengenai kecelakaan porter di 

salah satu stasiun di Surakarta, alasan kecelakaan tersebut terjadi, responden 

hanya mengatakan bahwa hal ini dikarenakan perilaku tidak aman yang 

dilakukan oleh porter tersebut tetapi tidak menjelaskan secara detail 

bagaimana kecelakaan tersebut terjadi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai perilaku tidak aman pada porter di Stasiun Kereta Api 

Area Surakarta. Dimana variabel bebas yang digunakan adalah motivasi, 

pengetahuan dan sikap. Penelitian tersebut untuk mencari tahu adanya 

hubungan antara motivasi, pengetahuan dan sikap dengan perilaku tidak aman 

pada porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara motivasi, pengetahuan dan sikap dengan 

perilaku tidak aman pada porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta? 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara motivasi, pengetahuan dan sikap dengan 

perilaku tidak aman pada porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden. 

b. Mendeskripsikan motivasi, sikap, pengetahuan dan perilaku tidak 

aman. 

c. Menganalisis hubungan antara motivasi dengan perilaku tidak aman 

pada porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku aman 

pada porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan antara sikap dengan perilaku tidak aman pada 

porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Porter Stasiun Kereta Api Area Surakarta 

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan porter stasiun kereta 

api tentang perilaku aman dalam hubungannya dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

2. Bagi Stasiun Kereta Api Area Surakarta 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya 

evaluasi mengenai perilaku porter stasiun kereta api dalam hubungannya 

dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian 

keilmuan khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang memberikan 

informasi dan data dasar untuk melakukan penelitian yang sama dan 

menambah wawasan serta pengetahuan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


