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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor konstruksi termasuk dalam sektor padat karya yang memerlukan 

jumlah tenaga kerja yang besar. Selain tenaga kerja yang bersifat tetap, kebutuhan 

atas pekerja harian lepas juga berkontribusi sangat tinggi. Data yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan jumlah 

tenaga kerja produktif secara nasional tahun 2016  sektor konstruksi menyerap 

sekitar 6,74% tenaga kerja. 

Konstruksi adalah salah satu bidang dengan tingkat risiko cidera akibat 

kerja tertinggi disetiap tahunnya. Pada 23 Februari 2018 diberitakan bahwa dalam 

tujuh bulan terakhir terjadi 14 kasus kecelakaan kerja yang artinya setiap bulan 

paling tidak terjadi dua kasus kecelakaan (Prabowo, 2018). 

Angka kecelakaan kerja yang tinggi, tentunya menimbulkan dampak 

kerugian yang besar. Timbulnya kerugian bukan hanya dirasakan oleh perusahaan 

namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan kerja. 

Meskipun kecelakaan kerja masih saja terjadi, semestinya kejadian kecelakaan 

dapat dihindari atau dikurangi dengan menerapkan usaha Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja serta menjadikannya salah satu fokus yang utama dalam 

menjalankan kegiatan konstruksi. 

Pada dasarnya program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

kegiatan untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada suatu 

pekerjaan atau lingkungan kerja dimana kelemahan tersebut memberikan 

kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan. Proses menemukan kelemahan 

tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi sebab akibat pada sebuah kecelakaan 

yang telah terjadi, maupun dengan cara mengamati kegiatan pengendalian yang 

sedang berlangsung apakah sudah berfungsi dengan baik. 

Adanya perhatian atas kegiatan K3 sangat penting dalam dunia konstruksi 

untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman dalam lingkungan kerja. 
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Dalam mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang aman serta nyaman, 

program K3 memerlukan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk 

mengimplementasikannya (John Ridley, 2006) dasar-dasar tersebut adalah: 

1. Dasar kemanusiaan, dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki keharusan 

untuk melindungi para pekerjanya dengan membuat lingkungan kerja yang 

aman dan minim risiko. Serta memberikan perlakukan yang selayaknya 

kepada pekerja yang menjadi korban apabila terjadi suatu kecelakaan kerja. 

2. Dasar ekonomi, dapat diartikan bahwa penerapan program K3 di lingkungan 

kerja bertujuan untuk menghindari kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

kecelakaan kerja. Baik kerugian yang timbul secara langsung maupun 

kerugian ekonomi secara tidak langsung akibat suatu kecelakaan 

3. Dasar nama baik (reputasi) juga menjadi alasan yang kuat untuk 

menerapkan K3 di lingkungan kerja. Karena apabila perusahaan memiliki 

suasana kerja yang selalu aman dan nyaman yang merupakan suatu prestasi, 

maka perusahaan akan memiliki citra yang baik. Citra yang baik sangat 

menguntungkan perusahaan untuk menerima pekerjaan-pekerjaan 

selanjutnya. 

4. Dasar peraturan pemerintah atau Undang-Undang, dimana kewajiban untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang memenuhi syarat K3 telah diatur dalam 

Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Yang artinya, upaya 

perusahaan dalam melaksanakan program K3 juga merupakan upaya 

perusahaan untuk taat terhadap hukum yang berlaku di negaranya. 

 

Pada proyek konstruksi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keputusan manajemen atas serta komitmen seluruh yang terlibat 

dalam proyek. Dimana di dalamnya terdapat dua  hakikat yani atas dasar moral 

dan atas dasar bisnis. Sehingga, Hinze (1997) mengatakan setiap perusahaan 

memiliki prioritas yang berbeda dalam mengimplementasikan program 

keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksinya. 

Alzahrani dan Emsley (2013) mengatakan “Kecelakaan kerja di proyek 

konstruksi dapat mengakibatkan pekerjaan terhenti, membuat rendah semangat 
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kerja, sehingga produktifitas menurun. Kerugian itu juga termasuk kerugian 

terkait pekerja, biaya kerusakan peralatan, material terbuang akibat terjadinya 

kecelakaan tersebut”.  

Sebab-sebab yang utama dalam kecelakaan kerja pada sebuah kegiatan 

konstruksi pada dasarnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan karakter dari 

konstruksi itu sendiri, yaitu lokasi kerja yang berbeda satu sama lain, lokasi kerja 

yang terbuka maupun adanya pengaruh cuaca, pelaksanaan yang memiliki batas 

waktu, sifat yang dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi para 

pelakunya supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Untuk itu, sebagai ukuran 

keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu proyek konstruksi dapat digunakan 

incidence rate sebagai salah satu indikator pengukurnya (Webber, 2005). 

Pengukuran Incidence Rates dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan 

kerja pada proyek konstruksi, yang berguna dalam meminimalkan angka 

kecelakaan kerja dalam suatu proyek. Incidence Rates melibatkan kejadian, 

sumber risiko pada sebuah populasi dan lamanya suatu peristiwa (kecelakaan)  itu 

terjadi. Serta menurut Schoenbach (2004) “Incidence Rates mengambil 

persepektif dari apa yang terjadi dari waktu ke waktu”. 

Kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi perlu memberikan kepastian bahwa kinerjanya dapat membantu 

program pencapaian Zero Accident (Nihil Kecelakaan). Zero accident merupakan 

salah satu indikator penentu keberhasilan suatu proyek konstruksi. 

Proyek pembangunan Grand Batam Mall adalah proyek pembangunan 

gedung pusat perbalanjaan 5 lantai. Besarnya bobot pekerjaan dan tingginya 

struktur bangunan serta waktu pelaksanaan yang terbatas maka proyek 

pembangunan tersebut dapat dikatakan sebagai proyek yang memiliki potensi 

risiko cukup tinggi. Baik risiko dalam kategori rendah, sedang maupun tinggi. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisa 

Incidence Rates dalam upaya Zero Accident pada kegiatan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) di proyek pembangunan Grand Batam Mall. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa angka Incident Rate yang terjadi pada proyek pembangunan Grand 

Batam Mall? 

2. Apakah kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada proyek 

pembangunan Grand Batam Mall dapat dikatakan Zero Accident 

berdasarkan analisis Incident Rate? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui angka Incident Rate yang terjadi pada proyek 

pembangunan Grand Batam Mall. 

2. Untuk mengetahui apakah kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

pada proyek pembangunan Grand Batam Mall dapat dikatakan Zero 

Accident berdasarkan analisis Incident Rate. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penulis 

Diharapkan penulis mendapatkan lebih banyak wawasan serta pemahaman 

sehubungan dengan analisis perhitungan Incidence Rates pada kegiatan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam upaya Zero Accident. 

2. Praktisi Konstruksi 

Diharapkan praktisi mendapatkan masukan serta gambaran sehubungan 

dengan upaya zero accident  dalam kegiatan kegiatan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) di lingkungan konstruksi. 

3. Umum 

Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan 

kontribusi demi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya 

sehubungan analisis Incidence Rates pada kegiatan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis 

memberikan batasan pada penelitian ini. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada proyek 

pembangunan Grand Batam Mall. 

2. Ruang lingkup penelitian dilihat berdasarkan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) yang dilakukan selama bulan Agustus 2018 sampai dengan 

Januari 2019. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab 

dibawah ini: 

1. Pendahuluan 

 Dalam pendahuluan terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, 

identifikasi, rumusan, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta sistematika 

pembahasan. 

2. Tinjauan Pustaka 

 Dalam tinjauan pustaka terdapat kajian pustaka sehubungan dengan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Zero Accident serta analisis 

Incidence Rates. 

3. Metode Penelitian 

 Dalam metode penelitian terdapat penjelasan mengenai metode penelitian 

yang digunakan, sumber perolehan data dan metode pengumpulan data serta 

analisis yang dilakukan dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan 

yang ada pada rumusan masalah. 

4. Analisis Data dan Pembahasan 

 Dalam bab ini terdapat hasil pengumpulan data, hasil analisis dan 

pembahasan atas hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan 

sesuai dengan metode penelitian. 

5. Kesimpulan dan Saran 
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 Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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