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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani 

pekerja. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan 

dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman 

jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, risiko yang mungkin muncul 

dapat dihindari dan memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya. (Edigan et 

al., 2019). Proses penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

diterapkan dengan tujuan agar penerapan K3 disuatu perusahaan dapat berjalan 

dengan efektif sehingga tercipta suatu keadaan yang aman dan juga tindakan yang 

aman dari pekerja seperti mematuhi peraturan untuk menggunakan Alat Pelindung 

Diri (APD) dan juga peraturan yang lainnya. (Caroline, 2021) 

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja maka pekerja harus 

menggunakan APD. Dengan berlakunya UU tersebut diharapkan penggunaan 

APD dapat berjalan seperti yang semestinya namun ternyata tersedianya APD 

yang lengkap di suatu perusahaan belum menjamin semua pekerja akan 

menggunakannya, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam 

alasan pekerja untuk tidak menggunakan APD (Sidabutar, 2019). 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, 

angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Pada tahun 2018 
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mengalami 173.105 kasus kecelakaan kerja dengan klaim Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) sebanyak Rp 1.2 triliun, pada tahun 2019 terdapat 114.000 kasus 

kecelakaan kerja, tahun 2020 terjadi peningkatan pada rentang Januari hingga 

Oktober 2020 BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177.000 kasus kecelakaan 

kerja (Santia, 2021) 

Menurut data Jamsostek dalam Astiningsih et al., (2018) di Indonesia 

ditemukan kasus kecelakaan kerja yaitu 60% tenaga kerja mengalami cidera 

kepala karena tidak menggunakan helm pengaman, 90% tenaga kerja mengalami 

cidera wajah karena tidak menggunakan alat pelindung wajah, 77% tenaga kerja 

mengalami cidera kaki karena tidak menggunakan sepatu pengaman dan 60% 

tenaga kerja cidera mata karena tidak menggunakan kaca mata pelindung. 

Menurut penelitian Mahara & Tahlil (2020) tentang Hubungan Pengetahuan 

dan Sikap dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pakerja 

Lepas Yang Bekerja Untuk PLN menunjukkan ada hubungan pengetahuan dengan 

perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja lepas dengan nilai p= 

0,004 < 0,05, ada hubungan sikap dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri 

(APD) pada pekerja lepas dengan nilai p= 0,000 < 0,05. 

Menurut penelitian Edigan dkk  (2019) tentang Hubungan Antara Perilaku 

Keselamatan Kerja Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada 

Karyawan PT Surya Agrolika Reksa Di Sei. Basau menunjukkan bahwa variabel 

yang mempunyai hubungan terhadap penggunaan APD yaitu tingkat pendidikan 

(p-value= 0,030), pengetahuan (p-value= 0,003), sikap kerja (p-value= 0), 

pelatihan K3 (p-value= 0,004), dan pengawasan (p-value= 0,015) yang artinya 

https://katigaku.top/2018/02/12/15-kasus-kecelakaan-kerja-terparah-di-dunia/
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terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku keselamatan kerja terhadap 

penggunaan APD. 

Kecelakanaan kerja dapat diakibatkan karena rendahnya pengetahuan 

pekerja tentang suatu teknik keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. 

(Putri Maharani & Setyo Wahyuningsih, 2017). Agar kecelakaan kerja tidak 

terjadi dapat dilakukan dengan pengendalian kecelakaan kerja yaitu pengendalian 

risiko berupa eliminasi, substitusi, teknik, administratif dan penggunaan APD. 

Berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi tenaga kerja 

dengan penggunaan APD namun masih seringkali ditemukan tenaga kerja yang 

tidak patuh dalam menggunakan APD. Penggunaan APD merupakan tahap akhir 

dari pengendalian kecelakaan kerja, penggunaannya akan menjadi penting apabila 

potensi risiko kecelakaan kerja masih tergolong tinggi walaupun pengendalian 

secara teknis dan administratif telah dilakukan secara maksimal. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang tidak menggunakannya walaupun 

telah mengetahui besarnya manfaat penggunaan APD (Rudyarti, 2018)  

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Desember tahun 2021. PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis 

adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam 

perusahaan minyak dan gas. Yang merupakan suplai poin utama BBM untuk 

wilayah Bali dan melakukan backloading ke beberapa depot yang lebih kecil di 

area Jatim Balinus seperti FT Sanggaran, FT Ampenan, DPPU Ngurah Rai, dan 

FT lain di Nusa Tenggara. Dan memiliki 232 pegawai. Yang dibagi menjadi 

beberapa divisi yaitu Manager , Receiving, Storage and distribution, General 

Affairs and Security, Quality and Quantity, Maintenance Service, Health Safety 
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and Environmental, Administrasi dan marine. Adapun kegiatan utamanya yaitu 

penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM. Penerimaan bertugas 

melaksanakan kegiatan suplai melalui pemasangan selang dari kapal ke tangki, 

Penimbunan bertugas memantau ketahanan stok BBM di Tangki Timbun dan 

menerima suplai melalui pipanisasi dari tanki ke tanki, Penyaluran mempunyai 

tugas untuk melaksanakan kalkulasi stock BBM serta pelaporannya. Pada pegawai 

PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis saat dilakukan wawancara 

pada pegawai sejumlah 10 orang diperoleh 5 (50%) pegawai mengalami 

kecelakaan kerja yaitu 1 pegawai jatuh ke laut saat bekerja, 1 pegawai terpeleset 

terkena tumpahan BBM dan mengenai tubuh pegawai sehingga menyebabkan 

kulit terbakar dikarenakan kebocoran selang BBM yang terjadi bagian dermaga 

pertamina, 3 pegawai pernah terkena tumpahan minyak, dan 5 (50%) pegawai 

tidak mengalami kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan yang di temukan yaitu 

tidak menggunakan APD saat bekerja karena saat bekerja alat-alat yang di 

gunakan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, Terutama pada bagian 

penerimaan, sarana dan fasilitas yang di gunakan pada penerimaan yaitu booster 

pump, pressure high high , densito meter, pressure gauge, gate valve, strainer, 

motor otomation valve, manifold, grounding dan bounding, emergency shut down 

cable valve. Pada bagian penerimaan rentan terjadinya kecelakaan kerja saat cuaca 

buruk yang menyebabkan gelombang pasang yang kemungkinan membuat tali 

kapal putus selain itu rentan terjadinya kebocoran pada selang penyaluran untuk 

menghindari kecelakaan kerja sebaiknya menggunakan APD. Saat diwawancarai 

mengapa pegawai tidak menggunakan APD secara lengkap dikarenakan tidak 

nyaman saat memakai APD, kurangnya kesadaran pegawai dan kualitas serta 
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keterampilan pekerja yang kurang memadai dan banyak pekerja yang 

meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat pelindung diri 

walaupun tersedia. Padahal risiko jika pegawai jika tidak menggunakan APD bisa 

menyebabkan penyakit akibat kerja (PAK) (Liswanti, 2018). Berdasarkan latar 

belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri” Studi dilakukan di PT. 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis Tahun 2022. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan, sikap keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pegawai PT 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis? 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pegawai PT 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja pada 

pegawai PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis  

b. Untuk mengetahui sikap keselamatan dan kesehatan kerja pada pegawai PT. 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal  Manggis 

c. Untuk mengetahui perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pegawai PT. 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal  Manggis 
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d. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pegawai PT. 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal  Manggis 

e. Untuk menganalisis hubungan sikap keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pegawai PT. Pertamina (Persero) 

Integrated Terminal  Manggis 

D. Manfaat 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

perusahaan PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis mengenai 

pentingnya pengetahuan K3 dan penggunaan APD sebagai upaya mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

2. Manfaat teoritis  

a. Untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis dalam 

melaksanakan penelitian ilmiah khususnya pada bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan perbandingan pada 

penelitian sejenis di masa mendatang. 
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