
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan 

bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan  atas keselamatan dalam melakukan 

pekerjaanya untuk kesejahteraannya dan meningkatkan produktivitasnya. Hasil survei ILO 

(Internasional Labour Organization) tahun 2015, setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan 

kerja fatal di dunia. ILO menyatakan bahwa berdasarkan tingkat daya saing karena faktor 

keselamatan dan kesehatan kerja, Indonesia berada pada urutan ke 98 dari 100 negara yang 

disurvei. Di Indonesia terdapat kasus kecelakaan kerja setiap harinya yang dialami para buruh 

dari setiap 100.000 tenaga kerja dan 30% diantaranya terjadi disektor kontruksi. Angka 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan 

data dari PT Jamsostek, yaitu pada tahun 2014 terdapat 53.319 kasus tahun 2015 terdapat 

50.089 kasus atau rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja per hari. Disusul lagi dengan data 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan bahwa tahun 2013 di Indonesia 

terdapat 6 orang meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja (Saragih 2015).   

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hak bagi pekerja yang berada dalam 

sektor formal maupun sektor informal. Kondisi industri informal saat ini dalam hal Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (K3) masih sangat kurang memadai dan juga kurang mendapat 

perhatian dari instansi terkait. Pekerja di industry informal kurang mendapatkan promosi dan 

pelayanan kesehatan yang memadai, tidak sesuai rancangan tempat kerja, kurang baiknya 

prosedur atau pengorganisasian kerja, dan kurangnya peralatan pelindung bagi pekerja 

(Budiyanto, 2015). 



 Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh 

pekerja untuk melindungi seluruh atau seabagian tubuhnya dari kemungkinan adanya 

pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa 

alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Semua 

alat pelindung diri sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu mutunya. (Tarwaka, 2008). 

Debu termasuk penyebab penyakit akibat kerja (PAK) dari faktor kimia, terutama 

disebabkan oleh masuknya debu melalui jalan pernafasan. Faktor yang menentukan besarnya 

gangguan kesehatan akibat debu, antara lain: (a) Kadar debu di udara. Makin tinggi kadar 

debu, makin cepat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenikmatan dalam bekerja; (b) 

Ukuran atau diameter debu. Debu yang berdiameter kecil akan dapat masuk jauh ke dalam 

alveoli, sementara yang besar akan tertahan pada ciliadi saluran pernafasan atas; (c) Sifat 

debu. Debu mempunyai sifat inert, fibrogenik dan karsinogenik; (d) Reaktifitas debu. Debu 

organik kurang reaktif namun dapat menyebabkan reaksi iritasi; (d) Cuaca kerja. Lingkungan 

yang panas dan kering, mendorong timbulnya debu dan debu yang terbentuk dalam keadaan 

panas akan menjadi lebih reaktif; (e) Lama waktu papar. Debu dapat menimbulkan kelainan 

paru dalam jangka waktu cukup lama; (f) Kepekaan individu. Bentuk kepekaan seseorang 

sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Kepekaan disini tidak hanya dalam bidang 

morfologis, namun juga dalam bidang fisiologis dan iritasi. (Aditya , 2007).  

Berdasarkan pengamatan langsung, di desa Sidakarya terdapat 3 pengerajin kayu, yang 

terdiri dari UD. Taru Lestari, UD. Sari Kayu Mas, dan UD. Kembang Jaro. Dari ketiga usaha 

tersebut hanya para pekerja yang bekerja di UD. Taru Lestari yang memiliki masalah yang 

cukup serius. Beberapa pekerja pernah mengalami iritasi mata akibat debu dari kayu tersebut, 

dan tidak jarang pula pekerja mengalami gangguan pernapasan. Di tempat tersebut pekerja 

juga pernah mengalami kecelakaan seperti terkena pisau pemotong kayu dan tertimpa kayu. 



Di UD Taru Lestari, pekerja pengerajin kayu tersebut berjumlah 13 orang. 10 orang di 

antaranya sebagai pekerja pengerajin kayu, 2 orang  sebagai pengantar furniture, dan 1 orang 

sebagai manager. Masalah utama yang terdapat pada pekerja pengerajin kayu di UD Taru 

Lestari adalah masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu kurangnya penggunaan 

alat pelindung diri oleh pengerajin kayu karena alasan susah pada saat bekerja. Dari pihak 

perusahaan juga tidak menyediakan alat pelindung diri untuk pekerjanya, hal ini juga yang 

menyebabkan penerapan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja tidak berjalan sesuai 

dengan aturan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tingkat pengetahuan dan prilaku penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pengerajin 

kayu UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 2018”. 

B.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pekerja 

pengerajin kayu UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 2018.? 

C.  Tujuan  

1.  Tujuan Umum  

Mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pekerja 

pengerajin kayu UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 2018. 

2.   Tujuan Khusus 

a.  Untuk mengetahui tingkat pengetahuan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja 

pengerajin kayu UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 2018. 

b.  Untuk mengetahui perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pengerajin kayu 

UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 2018. 

D.  Manfaat Penelitian 



1. Manfaat praktis 

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengerajin kayu tentang pentingnya 

kebutuhan APD dalam bekerja untuk meminimalisir kecelakaan kerja serta sebagai masukan 

untuk UD. Taru Lestari dalam pencegahan kecelakaan kerja. 

2. Manfaat teoritis 

Memberikan manfaat untuk memperdalam pengetahuan serta dapat mengembangkan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah serta dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


