
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Banyak faktor yang berpengaruh dalam setiap kejadian kecelakaan kerja. 

Beberapa diantaranya adalah faktor manusia, peralatan pendukung keselamatan, 

dan juga sistem manajemen keselamatan kerja yang ada di dalam organisasinya. 

Sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970, tentang 

keselamatan  kerja,  telah  diatur  di  dalamnya  mengenai  kewajiban  bagi  setiap 

tempat kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja (SMK3). Termasuk  peraturan mengenai implementasi Alat Pelindung Diri 

(APD) dan Pakaian Pelindung Diri (PPD). Terkait implementasi APD, banyak 

aspek yang berpengaruh, diantaranya adalah faktor manusia, kondisi atau 

spesifikasi  APD,  dan  kenyamanan  penggunaan  APD.  Penggunaan  APD  yang 

tepat dapat mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan secara signifikan. Hal 

tersebut dapat dicapai jika APD yang dipergunakan didesain berdasarkan studi 

tentang ergonomi dan K3 (Suma’mur P.K., 1996). 

Di Indonesia berdasarkan laporan kasus kecelakaan kerja dari PT. 

Jamsostek yang sekarang sudah menjadi Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) 

sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk menyebutkan 

cenderung meningkat dan data terakhir pada tahun 2011 tercatat sebanyak 97.144 

kasus kecelakaan kerja (Meilany, 2012) 

Sesuai data Proyek dari Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejateraan yang dicetak pada bulan Maret 2012 setiap tahun hampir 100 orang 
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pekerja di bagian laundry mengalami cedera sewaktu melakukan pekerjaan karena 

sedikit  saja  kelalaian  atau  tindakan  berbahaya  dapat  menyebabkan  terjadinya 

kecelakaan kerja (Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejateraan, 2012). 

Salah satu usaha atau pekerjaan Laundry yang memiliki risiko dan bahaya 

yang dapat meningkatkan kasus kecelakaan kerja terjadi yaitu  di bidang pekerja 

Laundry.  Risiko  tidak  hanya  melibatkan  pekerja  dalam  melakukan  pekerjaan, 

tetapi juga bagi mereka yang berada didekatnya. Saat melakukan observasi awal 

dengan para pekerja bahaya yang sering terjadi dalam melakukan pekerjaan yaitu 

dengan melakukan pekerjaan tidak menggunakan APD seperti masker,sarung 

tangan, sepatu boot. Salah satu karyawan di perusahaan ini telah didapatkan 

terpancar pemutih karat di bagian muka. Pancaran pemutih karat dan polusi udara 

oleh  gas-gas  baik  yang  berasal  dari  pencucian    maupun  setrikaan,  yang  jika 

terkena jaringan tubuh atau terhisap dalam jangka waktu lama akan menyebabkan 

gangguan kesehatan yang cukup serius dan dapat meninggalkan cacat permanen 

atau bahkan kematian. Selanjutnya penyetrikaan juga menyebabkan timbulnya 

risiko kebakaran dan peledakan sehingga perlu adanya tindakan pencegahan 

terhadap terjadinya bahaya kebakaran maupun gangguan kesehatan 

(Widharto,2013). 

Cara yang terbaik untuk mencegah terjadinya risiko dan bahaya 

penyetrikaan  yaitu  dengan  menggunakan  alat  pelindung  diri  (APD).  Sesuai 

dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimana 

setiap pekerja harus menjaga keselamatan dan kesehatan dengan memakai alat- 

alat pelindung diri. Penggunaan APD merupakan tahap terakhir dari hirarki 

pengendalian bahaya. 
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Berdasarkan pengamatan awal banyak karyawan yang kurang memahami 

betapa  pentingnya  penggunaan  APD.  Padahal  bahaya  yang  ditimbulkan  dari 

proses pekerjaan sangat memicu terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat 

kerja. Faktor pengetahuan dan sikap sangat berpengaruh terhadap penggunaan 

APD sehingga Penulis ingin untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran 

pengetahuan dan sikap pekerja laundry PT.Aerofood ACS Tentang penggunaan 

alat pelindung diri diJimbaran Kuta Selatan Tahun 2018  ”. 

Kurangnya kesadaran para pekerja untuk senantiasa menggunakan APD 

dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor   dimana   faktor   pengetahuan   dan   sikap 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan penggunaan alat 

pelindung  diri  dengan  persentasi  pekerja  yang  tidak  memakai  peralatan  yang 

safety   sebanyak       32,12%   Jamsostek,   2014   (dalam Soeripto,2009).   Sikap 

merupakan kesadaran dan kecenderungan untuk berbuat. Seorang tenaga kerja 

yang memiliki sikap baik diartikan sebagai seorang tenaga kerja yang memiliki 

kesadaran untuk berbuat baik selama berada di tempat kerja, dari sikap tersebut 

dapat berkembang menjadi sikap selamat yang lama-kelamaan menjadi suatu 

kebiasaan untuk selalu memeperhatikan keselamatan di tempat kerja 

(Soeripto,2009). 

Menurut Buntaro, (2015) sistem manejemen keselamatan dan kesehatan 

kerja  terbentuk  karena  adanya  pihak  manajemen  perusaan  yang  mendukung 

dengan membuat kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan budaya k3 

seperti menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti topi keselamatan 

(helm,sarung tangan,masker) dan semua harus pakaian desain sesuai dengan 

standar k3 agar menciptakan lingkungan kerja yang baik dan aman. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumusakan masalah 

bagaimanakah pengetahuan dan sikap pekerja laundry PT.Aerofood ACS Tentang  

penggunaan  alat  pelindung  diri  di  Jimbaran  Kuta  Selatan  Tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang didapatkan adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap pekerja laundry 

PT.Aerofood ACS tentang penggunaan alat pelindung diri di Jimbaran Kuta 

Selatan Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan pekerja laundry PT.Aerofood ACS 

tentang penggunaan alat pelindung diri di Jimbaran Kuta Selatan Tahun 

2018  

b. Untuk mengetahui sikap karyawan laundry tentang penggunaan   alat  

pelindung diri di PT.Aerofood ACS Jimbaran Kuta Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaatnya adalah 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan imformasi pentingnya penggunnan alat pelindung diri bagi 

tenaga kerja laundry terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan kerja serta mengurangi resiko akibat kecelakaan. 
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2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk ilmu  pengetahuan tentang 

penggunaan alat pelindung diri (APD) yang baik dan benar serta dijadikan 

pedoman bagi peneliti selanjutnya. 


