
6

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) disebutkan bahwa kegiatan K3 diselenggarakan untuk

mewujudkan produktivitas kerja secara optimal yang meliputi pelayanan

kesehatan dan pencegahan penyakit akibat kerja. Menurut OHSAS 18001:2007,

mendefinisikan bahwa K3 sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi

keselamatan dan kesehatan pekerja (termasuk pekerja kontrak dan kontraktor),

tamu ataupun orang lain disekitar tempat kerja.

Menurut Hanim (2016) bahwa hak untuk bekerja dilingkungan yang

aman dan sehat adalah hak setiap para pekerja. Penerapan K3 sangat penting

diberikan kepada para pekerja. Selain itu, Penerapan K3 dapat mengurangi

kemungkinan kecelakaan kerja di tempat kerja. Kecelakaan kerja terjadi sering

diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pekerja mengenai prosedur kesehatan dan

keselamatan kerja.

Keng dan Razak (2014) menyatakan bahwa proyek kontruksi  harus

memilliki praktek kerja yang baik dan terstuktur mengenai K3 yaitu dengan

melakukan safety policy, education and training, site safety inspection, safety

auditing, safety meeting, site safety orginazation, personal protective equipments,

emergency support and safety measuring devices, fall protective systems and

safety promotions.
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Tingkat manajemen K3 bukan hanya dari ketidaksadaran para pekerja,

tetapi pelaksanaan sistem manajemen K3 yang tidak memuaskan. maka menurut

Khan (2014) perlu adanya pelaksanaan tanggung jawab K3 dengan

mempekerjakan orang-orang yang berkompeten dalam bidang K3 dan

menyediakan fasilitas medis. Pembelajaran mengenai insiden yang terjadi selama

proyek berlangsung perlu dilakukan, untuk mempertahankan dan meningkatkan

standar keselamatan semakin tinggi (Lukic, 2011).

Masih banyak pengusaha dan tenaga kerja yang belum memahami

manfaat dari program K3. Menurut Zin dan Ismail (2012), Peningkatan kepatuhan

dalam perilaku keselamatan kerja sangat dianjurkan untuk diberikan dan diperkuat

oleh perusahaan atau kontraktor kepada pekerja, untuk mencapai tujuan dan

menghilangkan kecelakaan kontruksi.

Namun, menurut keng dan razak (2014) beberapa masalah yang sering

dihadapi adalah ketidaktahuan pekerja mengenai prosedur kerja, kurangnya

penyimpanan dana untuk manajemen keselamatan kerja, dan kurangnya kesadaran

pekerja.

Menurut Enshass (2013), Pemerintah dan masyarakat merupakan

pemeran utama untuk menerapkan peraturan keselamatan, dengan mengeluarkan

peraturan, standar dan hukum yang ditegakkan kepada perusahaan untuk

mengikuti peraturan mengenai K3. Sehingga, perusahaan atau kontraktor

pelaksana dapat memahami indikator kinerja K3, untuk meminimalkan atau

menghilangkan kecelakaan pada proyek-proyek konstruksi.
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2.1.1 Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja atau occupational safety adalah usaha-usaha yang

dilakukan untuk mencegah kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat

kecelakaan kerja. Usaha-usaha tersebut harus dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat, perusahaan, kepala pengawas dan pekerja itu sendiri pada umumnya.

Tanpa adanya kerjasama diantara semua unsur tersebut mustahil keselamatan

kerja dapat diwujudkan secara optimal (Suma’mur, 1987). Keselamatan kerja

adalah suatu bagian yang sama pentingnya dari perencanaan dan pengendalian

proyek yang efektif seperti biaya (cost), penjadwalan (schedule), pengadaan

(procurement), dan kualitas (quality) (Barrie, 1992).

Di Indonesia, masalah keselamatan kerja telah lama mendapat perhatian

dan dukungan dari Pemerintah sejak di tetapkannya Undang-Undang Keselamatan

Kerja No. 1 Tahun 1970. Sejak tahun 2003, keselamatan kerja telah ditingkatkan

untuk mencapai kecelakaan nihil (zero accident) dan bahkan sekarang lebih

ditingkatkan kembali hingga mencapai tingkat tidak boleh kaget (zero harm).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai keselamatan kerja,

perusahaan kontraktor menetapkan serta menerapkan program keselamatan kerja

pada setiap proyek kontruksi yang dijalankannya.

Kurangnya kesadaran para pekerja terhadap keselamatan kerja, menjadi

faktor penghambat dalam pelaksanaan program keselamatan kerja diproyek

kontruksi. Perencanaan keselamatan kerja kontruksi berkaitan dengan pencegahan

bahaya yang timbul di tempat kerja. Kegagalan merencanakan dan mendesain
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manajemen keselamatan kerja pada tahap awal dapat mengarah pada praktek-

praktek yang tidak aman dilapangan (Dewi dan Antolis, 1997).

Menurut Popescu (2017), Keselamatan merupakan bagian dari

manajemen keselamtan kerja yang berfokus kepada perilaku pekerja. Perilaku

pekerja yang tidak aman disebabkan beberapa alasan (Popescu, 2017), yaitu:

1. Pekerja tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD) untuk melakukan

kegiatan pekerjaan yang aman, Adapun pekerja yang memiliki APD tidak

sadar untuk menggunakannya.

2. Pekerja yang tidak mematuhi atau mengikuti peraturan dan prosedur

mengenai safety yang telah diberikan.

3. Pekerjaan yang mempunyai banyak tekanan membuat para pekerja

mengabaikan peraturan mengenai keselamatan kerja.

4. Pekerja memilih jalan yang lebih mudah untuk menghemat waktu, dengan

tidak menggunakan APD.

5. Pekerja tidak fokus, lelah, stress, sibuk dan mempunyai banyak pikiran

sehingga mengabaikan tugas pekerjaan.

6. Pekerja sadar bahwa pekerja lainnya tidak menggunakan APD tetapi tidak

ada komunikasi untuk saling memperingatkan satu sama lainnya.

2.1.2 Kesehatan Kerja

Pengertian sehat digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan

sosial seseorang yang tidak saja terbebas dari penyakit atau gangguan kesehatan

melainkan juga dengan menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan
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lingkungan dan pekerjaannya. Aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat

tetap sehat dan bukan hanya sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan

gangguan kesehatan dan penyakit. Oleh karena itu, perhatian utama dibidang

kesehatan ini lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan

timbulnya penyakit  serta pemeliharaan kesehatan yang optimal (Reese, 2015).

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran

beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja beserta

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun

sosial dengan usaha-usaha yang dilakukan terhadap penyakit atau gangguan-

gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan

kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum (Sum’mur, 1988).

2.2 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak

direncanakan serta tidak ada unsur kesengajaan yang dapat menganggu atau

merusak proses dari suatu kegiatan (Hinze, 1999). Gambar 2.1 mengilustrasikan

mekanisme terjadinya kecelakaan kerja menurut (Reason, 1997). Setiap proyek

pada dasarnya selalu berhadapan dengan kondisi dan keadaan yang berbahaya,

namun setiap organisasi akan menyiapkan sistem pertahanan yang akan berbeda-

beda didalamnya untuk mencegah lolosnya bahaya yang mengancam. Dua

penyebab utama gagalnya sistem pertahanan adalah perilaku atau tindakan yang

tidak aman dari pekerja dan kondisi yang berasal dari faktor-faktor organisasi dan

lingkungan kerja.
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Gambar 2.1 Mekanisme Kecelakaan Kerja

Sumber :Modifikasi dari Reason, 1997

Penjelasan utama dari Gambar 2.1 adalah kecelakaan kerja yang berakar

dari faktor organisasi yang membentuk:

1. Jalur tindakan tidak aman, dimana menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja

dengan menciptakan faktor lingkungan kerja yang memicu pekerja untuk

melakukan tindakan yang tidak aman.

2. Jalur kondisi laten (Kondisi yang sangat berbahaya), dimana faktor organisasi

secara langsung merusak keefektifan sistem pertahanan sehingga terjadi

kegagalan sistem pertahanan.

Anggapan yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi pada

proyek kontruksi, baik berupa luka ringan maupun kematian berasal dari tindakan

tidak aman yang dilakukan oleh pekerja kontruksi. Dengan kata lain, tindakan

tidak aman (human error) adalah peyebab utama terjadinya kecelakaan kerja
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(Hinze, 1997). Namun anggapan ini tidak benar, Andi (2005) menyatakan bahwa

kecelakaan kerja bukan hanya bersumber dari tenaga kerja itu sendiri melainkan

bersumber kepada faktor-faktor organisasi dan manajemen. Pihak manajemen

harus bertanggung jawab terhadap keselamatan. Para pekerja semestinya dapat

diarahkan dan dikontrol manajemen sehingga menciptakan suatu kegiatan kerja

yang aman.

Nyurai (2016) menyatakan bahwa sebagian besar Alat Pelindung Diri

(APD) berasal dari kontraktor, pekerja banyak tidak menggunakan APD karena

rumit dan mereka lebih nyaman dengan pakaian biasa dan tidak menggunakan

APD. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik proyek atau kontraktor sangat

kurang dan tidak tertarik untuk memastikan bahwa semua pekerja menggunakan

APD.

Kecelakaan dan cidera akibat di tempat kerja menurut ILO Tahun 1962

di klasifikasikan sebagai berikut :

A. Klasifikasi kecelakaan berdasarkan kejadinnya.

1. Orang yang terjatuh.

a) Orang yang terjatuh dari ketinggian (gedung, scaffolding, tangga,

mesin, dan kendaraan) dan jatuh kedalam lubang (sumur, selokan,

galian, dan lubang pada tanah),

b) Orang yang jatuh pada ketinggian yang sama.

2. Tertimpa/terkena benda jatuh.

a) Keruntuhan/ kejatuhan (tanah, batu dan salju),

b) Runtuh (gedung, dinding, dan tangga),
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c) Tertimpa benda jatuh saat penanganan,

d) Tertimpa benda jatuh yang tidak di klarifikasi.

3. Tersandung/terentur benda benda selain benda jatuh.

a) Tersandung sesuatu,

b) Terbentur benda-benda berupa perabotan,

c) Tertabrak benda-benda yang bergerak,

d) Tertabrak benda-benda yang selain benda-benda jatuh.

4. Terjebak/terjepit di dalam atau diantara suatu tempat/benda.

a) Terjebak di dalam suatu tempat,

b) Terjepit diantara perabot dan benda bergerak,

c) Terjepit diantara benda bergerak, kecuali benda jatuh.

5. Gerakan yang mengeluarkan tenaga yang berlebihan/berat.

a) Pengerahan tenaga untuk menggangkat benda,

b) Pengerahan tenaga untuk mendorong dan menarik benda,

c) Pengerahan tenaga untuk menangani dan melepas benda,

d) Gerakan yang berat.

6. Terpapar/kontak dengan temperatur yang berlebihan.

a) Terpapar suhu panas (udara/lingkungan),

b) Terpapar suhu dingn (udara/lingkungan),

c) Kontak dengan basah atau benda panas,

d) Kontak dengan basah atau benda yang sangat dingin.

7. Terpapar/kontak dengan arus listrik.

8. Terpapar/kontak dengan bahan berbahaya/mengandung radiasi.
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a) Kontak dengan bahan berbahaya yang mudah terhisap/ terserap,

b) Terpapar dengan radiasi ionisasi,

c) Terpapar dengan radiasi selain radiasi ionisasi.

9. Jenis kecelakaan lain yang belum diklarifikasi, termasuk kecelakaan yang

tidak terklarifikasi karena kekurangan data.

B. Klarifikasi berdasarkan bagian tubuh yang terkena

1. Bagian kepala.

a) Daerah tempurung kepala (tengkorak, otak dan kulit kepala),

b) Mata (meliputi orbit dan syaraf mata),

c) Telinga,

d) Mulut (meliputi bibir, gigi dan lidah),

e) Hidung,

f) Wajah/muka,

g) Kepala, daerah ganda,

h) Kepala, pada daerah yang tidak teridentifikasi sebelumnya.

2. Leher (meliputi tenggorokan dan tengkuk tulang belakang).

3. Batang tubuh.

a) Punggung (batang sumsum tulang belakang dan otot-otot yang

berdampingan, dan spinal cord),

b) Dada (tulang rusuk, tulang dada, dan organ-organ dalam dari dada),

c) Perut (meliputi organ-organ dalam),

d) Panggul,

e) Batang tubuh daerah ganda.
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4. Lengan Atas (Upper Limb).

a) Bahu (meliputi tulang ketiak dan bilah bahu),

b) Lengan bagian atas,

c) Siku,

d) Lengan bawah,

e) Pergelangan tangan,

f) Tangan (selain jari),

g) Lengan/percabangan atas, daerah ganda,

h) Lengan/percabangan atas, daerah yang tidak terspesifikasi.

5. Tungkai/percangan bagian bawah

a) Daerah paha,

b) Paha (tungkai bagian atas),

c) Lutut,

d) Tungkai (tungkai bagian bawah),

e) Pergelangan kaki,

f) Kaki (selain jari kaki),

g) Tungkai/percabangan bawah, daerah ganda,

h) Tungkai/percabangan bawah, daerah yang tidak terspesifikasi.

6. Daerah ganda.

a) Kepala dan batang tubuh, kepala dan satu atau lebih,

b) Batang tubuh dan satu atau lebih (tungkai/lengan),

c) Satu lengan/percabangan atas dan satu tungkai/percabangan bagian

bawah atau lebih dari dua percabangan,
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d) Daerah ganda lain,

e) Daerah ganda, tidak terspesifikasi.

7. Cidera umum

a) Sistem sirkulasi secara umum,

b) Sistem pernafasan secara umum,

c) Sistem pencernaan secara umum,

d) Sistem syaraf secara umum,

e) Cidera umum yang lainnya,

f) Cidera umum yang tidak terspesifikasi.

8. Daerah yang tidak terspesifikasi dari bagian tubuh yang cidera.

C. Klasifikasi berdasarkan sifat luka atau kelainan.

1. Patah tulang,

2. Diskolasi/keseleo,

3. Regang otot/urat,

4. Memar dan luka dalam yang lain,

5. Amputasi,

6. Luka dipermukaan,

7. Luka bakar,

8. Gegar otak atau remuk,

9. Keracunan mendadak (akut),

10. Akibat cuaca,

11. Mati lemas,

12. Pengaruh listrik,
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13. Pengaruh radiasi,

14. Luka-luka lainnya.

D. Klasifikasi berdasarkan penyebab.

1. Mesin.

a) Pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik,

b) Mesin penyalur (transmisi),

c) Mesin-mesin untuk mengerjakan logam,

d) Mesin-mesin pengolah kayu,

e) Mesin-mesin pertanian,

f) Mesin-mesin pertambangan,

g) Mesin-mesin yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.

2. Alat angkut dan alat angkat.

a) Mesin angkat dan peralatannya,

b) Alat angkutan lain yang beroda, terkecuali kereta api,

c) Alat-alat angkutan udara,

d) Alat-alat angkutan air,

e) Alat-alat angkutan lain.

3. Peralatan lain.

a) Bejana bertekan

b) Dapur pembakar dan pemanas,

c) Instalasi pendingin,

d) Instalasi listrik, termasuk motor listrik,

e) Tangga,
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f) Perancah (steger),

g) Alat-alat kerja dan perlengkapannya, kecuali alat-alat listrik,

h) Peralatan lain yang belum termasuk klasifikasi tersebut.

4. Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi.

a) Bahan peledak,

b) Debu, gas, cairan dan zat-zat kimia, terkeculai bahan peledak,

c) Benda-benda meledak,

d) Radiasi,

e) Bahan-bahan dan zat lainnya yang belum termasuk golongan tersebut.

5. Lingkungan kerja.

a) Diluar bangunan,

b) Dibawah bangunan,

c) Dibawah tanah.

6. Penyebab lain yang belum termasuk golongan tersebut (meliputi hewan dan

penyebab lain).

Dari macam-macam klasifikasi ini mengganggap bahwa kecelakaan

jarang disebabkan oleh salah satu faktor saja, melainkan biasanya hasil dari

beberapa faktor yang berjalan selama proyek berlangsung.

Penyebab kecelakaan kerja secara umum dapat dibagi dua, yaitu:

1. Penyebab langsung

a. Perbuatan yang tidak aman, didefinisikan sebagai tindakan yang dapat

membahayakan pekerja maupun orang lain yang menyebabkan kerugian

(Anton, 1989). Beberapa contohnya dari perbuatan yang tidak aman

Ayu Ambarwati, Analisa Incident Rates pada Kontraktor Pelaksana Terhadap Upaya Zero Accident pada Kegiatan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 
(Studi Kasus Proyek  Perumahan Royal Bay)
repository.uib.ac.id @2017



19

misalnya:

1) Mengoperasikan peralatan tidak sesuai prosedur,

2) Meninggalkan peralatan tidak sesuai dengan tempatnya,

3) Bahaya yang disebabkan pekerja itu sendiri seperti gerakan berlari,

melompat serta melempar,

4) Menggunakan alat-alat yang rusak,

5) Bersenda gurau ditempat kerja.

b. Kondisi yang tidak aman, didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat

memungkinkan terganggunya pekerjaan terutama dari segi lingkungan

kerja. (Anton, 1989). Beberapa contohnya dari kondisi yang tidak aman,

misalnya:

1) Kondisi permukaan lokasi kerja,

2) Lokasi kerja yang sempit dan sesak,

3) Kondisi penerangan, ventilasi, suara dan getaran,

4) Kondisi mekanik, fisik dan peralatan,

5) Bising.

2. Penyebab tidak langsung

a. Faktor manusia, antara lain kurangnya kemampuan fisik, mental dan

psikologis kurangnya pengetahuan keterampilan atau keahlian.

b. Faktor kerja atau lingkungan, antara lain tidak cukup kepemimpinan atau

pengawasan, tidak cukup pengadaan barang, tidak cukup perawatan,

tidak cukup alat-alat dan peralatan.

Menurut Score (2013), ketika suhu berada di atas atau dibawah batas
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normal, keadaan ini memperlambat pekerjaan. Respon alami dan fisiologis

merupakan salah satu alasan mengapa sangat penting untuk mempertahankan

tingkat kenyamanan suhu dan kelembapan ditempat kerja. Faktor-faktor ini secara

signifikan dapat berpengaruh pada efesiensi dan produktivitas individu pada

tempat kerja.

Iklim kerja yang panas atau tekanan panas dapat menyebabkan beban

tambahan ada sirkulasi darah. Pada waktu melakukan pekerjaan fisik yang berat

dilingkungan yang panas, maka darah akan mendapat beban tambahan karena

harus membawa oksigen ke bagian otot yang sedang bekerja. Disamping itu harus

membawa panas dari dalam tubuh ke permukaan kulit. Hal demikian juga

merupakan beban tambahan bagi jantung yang harus memompa darah lebih

banyak lagi (Aisyah, 2016).

Sirkulasi udara bersih diruangan tempat kerja membantu untuk

memastikan lingkungan kerja yang sehat dan mengurangi paparan zat kimia.

Sebaliknya, ventilasi dan keadaan tempat kerja yang kurang sesuai menurut Score

(2013) dapat meliputi sebagai berikut:

1. Mengakibatkan pekerja kekeringan atau kelembapan yang berlebihan,

2. Menciptakan ketidaknyamanan bagi para pekerja,

3. Mengurangi konsentrasi pekerja, akurasi dan perhatian mereka untuk

praktek kerja yang aman.

Agar tubuh manusia berfungsi secara efesien, perlu untuk tetap berada

dalam kisaran suhu normal. Untuk itu diperlukan iklim kerja yang sesuai bagi

tenaga kerja saat melakukan pekerjaan. Iklim kerja merupakan hasil perpaduan
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antara suhu, kelembapan, kecepatan udara dan panas radiasi dengan tingkat panas

dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya (Score, 2013).

Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak

mengion antara lain gelombang mikro dan sinar ultra ungu (ultra violet). Radiasi

sinar ultra ungu berasal dari matahari, las listrik, laboratorium yang menggunakan

lampu penghasil sinar ultra violet. Panjang gelombang sinar ultra violet berkisar 1

– 40 nm. Radiasi ini dapat berdampak pada tubuh terutama pada kulit dan mata

(Score, 2013).

Menurut Score (2013), pengendalian dan pencegahan efek dari radiasi

sinar tidak mengion adalah:

1. Sumber radiasi tertutup,

2. Berupaya menghindari atau berada pada jarak yang sejauh mungkin

dari sumber radiasi tersebut,

3. Tidak melakukan kontak langsung secara terus menerus dengan

benda yang menghasilkan radiasi sinar tersebut,

4. Memakai alat pelindung diri,

5. Secara rutin dilakukan pemantauan.

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan

dengan temperature tempat kerja, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Permenaker 13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas (NAB)

untuk iklim kerja adalah situasi kerja yang masih dihadapi oleh tenaga kerja

dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak mengakibatkan penyakit atau gangguan

kesehatan untuk waktu kerja terus menerus tidak melebihi dari 8 jam sehari dan
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40 minggu jam seminggu.

2.3 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diperhatikan mulai dari

pasca kontruksi, kontruksi dan selesainya kontruksi. Masalah dalam penerapan

keselamatan yang terjadi pada proyek kontruksi menurut Keng dan Razak

(2014) adalah:

1. Ketidaktahuan pekerja mengenai prosedur pekerjaan.

2. Kecerobohan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang dijalankan.

3. Kurangnya alokasi keuangan untuk manajemen keselamatan.

4. Pelatihan mengenai keselamatan untuk petugas keamanan mahal.

5. Kurangnya pengalaman pekerja tentang keselamatan.

6. Hambatan bahasa antara pengawas dan juga pekerja.

7. Para pekerja yang menggunakan peralatan atau alat kontruksi yang rusak.

8. Kurangnya kesadaran dikalangan pekerja.

9. Kurangnya kesadaran diantara menajemen tim

10. Kurangnya staf untuk departemen keselamatan

11. Kurangnya manajemen komitmen.

Menurut Ervianto (2005) bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan

dalam mengembangkan dan menerapkan program K3 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen perusahaan untuk mengembangkan program yang sudah ada,

2. Kebijakan pemimpin mengenai K3,

3. Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya K3,
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4. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan,

5. Dokumentasi yang memadai dan pencatatan kecelakaan kerja secara

kontinu,

6. Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja,

7. Melakukan penelusuran yang mengakibatkan kecelakaan kerja.

2.3.1 Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perencanaan K3 atau safety planning adalah melakukan pencegahan

yang diperlukan untuk meminimalisir bahaya (hazard) yang dapat mengganggu

jalannya pekerjaan, sehingga dapat dirumuskan cara pencegahan dan

penganggulangannya secara efektif sebagai berikut:

a. Melakukan survei lokasi tempat untuk melihat resiko bahaya fisik di site

proyek,

b. Menghindari bahaya yang akan terjadi selama proyek berlangsung,

c. Melakukan perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan pemerintah.

Menurut OHSAS 18001:2007 mewajibkan perusahaan untuk membuat

prosedur perencanaan yang baik, tanpa perencanaan sistem hasil tidak akan

optimal. Perencanaan K3 yang baik dimulai dengan melakukan identifikasi

bahaya, penilaian resiko, dan penentuan pengendaliannya. Dalam melakukan hal

tersebut, harus dipertimbangkan berbagai persyaratan perundangan K3 yang

berlaku bagi perusahaan serta persyaratan lainnya seperti standar, kode atau

pedoman yang terkait.
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Tujuan perencanaan K3 adalah agar proyek dalam pelaksanaanya aman

dan sesuai dengan standar yang telah ada sehingga terhindar dari kecelakaan dan

penyakit kerja untuk menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi.

2.3.2 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan K3 atau safety plan execution adalah salah satu bentuk

upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran

lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas

kerja.

Amponsah (2016) menyatakan bahwa ketika pekerja merasa ada

komunikasi mengenai K3, sistem keamanan dan pelatihan safety yang positif,

maka pekerja cenderung untuk mematuhi aturan dan prosedur K3 dengan suka

rela serta berpartisipasi dalam kegiatan keselamatan, sehingga pelaksanaan

program K3 dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Fungsi pelaksanaan K3 adalah untuk memberikan semangat kepada para

pekerja dan memberikan jaminan K3, menjamin dan melindungi keselamatan

setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, serta meningkatkan

kesejahteraan dan produktivitas, sehingga dapat terciptanya koordinasi yang baik

antara petinggi dan juga pekerja. Menurut (Halpein, 1998) implementasi dari

kegiatan pelaksanaan tersbut adalah:

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pekerja di lokasi untuk mematuhi

peraturan-peraturan serta rambu-rambu yang berhubungan dengan K3.
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2. Melakukan perintah kepada pengawas K3 untuk melihat lokasi dan

melakukan penanganan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dilokasi proyek yang berkaitan dengan K3.

2.3.3 Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengawasan dan evaluasi K3 sangat diperlukan untuk dijadikan laporan

mingguan mengenai hal-hal yang terjadi selama proyek berlangsung, sehingga

dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki perencanaan K3 yang lebih tepat.

Laporan tersebut antara lain adalah (Halpein, 1998):

a. Laporan jenis dan jumlah peyimpangan terhadap perencanaan K3 dan

perencanaan tindak lanjut perbaikannya.

b. Laporan kejadian dan penanganannya untuk kecelakaan ringan, kecelakaan

berat, kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal, kecelakan akibat

peralatan berat, penyakit umum serta kejadian yang dapat membahayakan.

c. Mengirim laporan bulanan atau rekap pelaksanaan K3.

Dalam melakukan pengawasan hal-hal yang dilakukan yaitu, (Halpein, 1998):

1. Melakukan inspeksi atau patroli harian/mingguan oleh beberapa anggota

dari K3 kesemua area kegiatan, dilakukan secara terencana dan masing-

masing mencatat peyimpangan apa yang dilakukan yang tidak sesuai

dengan rencana/prosedur pelaksanaan K3 sehingga dapat menimbulkan

bahaya.

2. Melakukan penyeliaan atas pelaksanaan program K3 secara konsisten oleh

manajer atau koordinator yang mempunyai tanggung jawab untuk

Ayu Ambarwati, Analisa Incident Rates pada Kontraktor Pelaksana Terhadap Upaya Zero Accident pada Kegiatan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 
(Studi Kasus Proyek  Perumahan Royal Bay)
repository.uib.ac.id @2017



26

menegur atau memberikan perintah langsung kepada pekerja yang

melakukan penyimpangan rencana/prosedur pelaksanaan K3 yang dapat

menimbulkan bahaya.

3. Melakukan rapat K3 secara periodik yang membahas laporan atau hasil

inspeksi yang di dapat pada saat melakukan pencatatan di lokasi kerja,

sehingga dapat megkonfirmasi data hasil inspeksi untuk mengevaluasi atau

merencanakan tindakan sebagai berikut:

a. Perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan

ketentuan K3,

b. Perbaikan terhadap sistem atau metode kerja untuk mencegah agar

penyimpangan pada saat di lokasi tidak terulang kembali,

c. Perbaikan terus menerus dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pemeriksaan, dan evaluasi tindak lanjut.

4. Melakukan pengendalian dokumen untuk memelihara dari hasil inspeksi,

hasil rapat serta laporan-laporan pengendalian dan dokumen lain nya.

2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2009),

APD atau personal protective equipment didefinisikan sebagai alat yang

digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan

oleh adanya kontak dengan bahaya (hazard) ditempat kerja. Dalam Undang-

Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 1 Tahun 1970 tertulis tentang

keharusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan usaha pencegahan
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terjadinya kecelakaan yang diantaranya dengan menyediakan APD.

Penggunaan APD merupakan alternatif terakhir yang dilakukan dalam

upaya pencegahan kecelakaan kerja. Dalam hiraki hazard control atau

pengendalian bahaya, penggunaan APD merupakan metode pengendali bahaya

yang terakhir, artinya sebelum memutuskan untuk menggunakan APD, metode-

metode lain harus dilalui terlebih dahulu dengan melakukan upaya optimal agar

bahaya (hazard) bisa dimimimalisir atau dihilangkan.

2.4.1 Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri (APD) yang harus disediakan apabila terjadi

kemungkinan berikut ini (ILO, 1989):

a. Melihat bahaya (hazard) yang akan membahayakan pekerja.

b. Selama proses proyek berlangsung, adanya kemungkinan pekerja

terkontak dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya.

c. Pengendalian secara engineering, work practice, atau administrative

controls yang tidak memadai.

2.4.2 Syarat- Syarat Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD harus sesuai dengan standar telah ditetapkan. Ada

beberapa syarat-syarat APD yang digunakan (Rijianto, 2010), yaitu:

a. APD sudah teruji dan telah memiliki SNI yang diakui.

b. APD harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan harus dipakai walaupun

hanya memerlukan waktu yang dingkat.
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c. APD tidak boleh diubah-ubah pemakaiannya, bila tidak merasa nyaman

harus dilaporkan.

d. APD yang digunakan tidak berat sehingga tidak menggangu pekerja saat

bekerja di lokasi proyek.

e. APD harus dapat memberikan perlindungan kepada pekerja pada saat

bekerja.

f. Semua pekerja, pengunjung dan mitra kerja yang berada dilokasi proyek

konstruksi, harus memakai APD yang diwajibkan.

g. APD harus dijaga agar agar tetap berfungsi dengan baik.

2.4.3 Jenis Alat Pelindung Diri (APD)

Ada beberapa macam APD yang digunakan seorang pekerja pada saat

melakukan pekerjaan. Jika digolongkan bedasarkan bagian-bagian tubuh yang

dilindungi, maka alat pelindung diri terhadap bahaya pada kegiatan pekerjaan

kontruksi bangunan (OHSA, 2009), yaitu:

a. Alat pelindung kepala/safety helmet

b. Alat pelindung mata/safety glasess

c. Alat pelindung muka/face shield or face mask

d. Alat pelindung telinga/earmuff or earplug

e. Alat pelindung pernafasan/respirator

f. Alat pelindung tangan/gloves

g. Alat pelindung kaki/safety shoes

h. Alat pelindung badan/apron
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i. Alat pelindung pada ketinggian/safety harness

Alat pelindung diri untuk pekerja pengelasan menurut OHSA adalah

topi keselamatan, pelindung wajah untuk pengelasan, sarung tangan las,

kacamata las, sepatu keselamatan dan pelindung lengan untuk pengelasan

(welding sleves).

Kim (2016) mengatakan bahwa penggunaan APD terutama safet helmet

sangat diperlukan untuk mengihindari cidera otak. Dengan mengenakan safety

helmet dapat mengurangi cidera otak akibat benda jatuh yang berhubungan

dengan pekerjaan. Penggunaan safety helmet ditermpat kerja akan mengurangi

shock dari jatuhnya barang, melindungi diri dari sengatan listrik atau api, dan

ketahanan terhadap suhu dilokasi pekerjaan.

2.5 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di

Indonesia

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di di bidang indutri jasa kontruksi, yaitu:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang ini mengatur tentang ruang lingkup semua tempat

kerja dalam wilayah kekuasaan hukum, syarat-syarat keselamatan kerja,

pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan

kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak kerja, kewajiban bila memasuki

tempat kerja dan ketentuan-ketentuan penutup.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 01/Men/1980
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Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kontruksi Bangunan.

Mengatur mengenai tempat kerja dan alat-alat kerja, perancah

yang sesuai dan aman, tangga rumah yang aman agar dapat menahan

beban, alat-alat angkat dirancang sedemikian rupa sehingga terjamin

keselamatan dalam pemakaiannya, kabel baja beserta alat bantu, mesin-

mesin, peralatan kontruksi bangunan, kontruksi bawah tanah, penggalian,

pekerjaan pemancangan, pekerjaan beton dan pekerjaan lainnya yang

berkaitan dengan kontruksi bangunan.

3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

Mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja,

program jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, kepesertaan,

iuran dan besarnya jaminan serta tata cara pembayaran, badan

penyelenggara dan ketentuan pidana.

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

Mengatur mengenai tujuan pembangunan ketenagakerjaan,

kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam

memperoleh pekerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi

ketenagakerjaan, pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja,

penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja

serta perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja.
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5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.

PER. 08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Mengatur tentang kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri

(APD) di tempat kerja, jenis-jenis APD, penggunaan APD, pemasangan

rambu-rambu mengenai APD, dan melaksanakan manajemen APD

ditempat kerja.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014: Tentang

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Mengatur maksud, tujuan dan ruang lingkup SMK3, penerapan

SMK3 konruksi bidang pekerjaan umum, tugas dan tanggung jawab, biaya

penyelenggaraan SMK3 kontruksi bidang pekerjaan umum dan sanksi.

2.6 Kecelakaan Nihil (Zero Accident)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

No. PER-01/MEN/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyebutkan bahwa zero accident atau

kecelakaan nihil adalah suatu keadaan dimana tidak terjadinya suatu kecelakaan

ditempat kerja, yang dapat mengakibatkan pekerja untuk sementara tidak mampu

bekerja, dan menyebabkan terhentinya proses atau rusaknya peralatan tanpa

adanya korban jiwa, dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift

berikutnya pada kurun tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu.

Suatu proyek dapat dikatakan kecelakaan nihil atau zero accident
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apabila tidak adanya perawatan intensif dirumah sakit, tidak adanya kecelakaan

kerja yang terjadi sehingga menimbulkan kehilangan hari kerja dan tidak adanya

cacat permanen dalam proyek tersebut.

2.7 Tingkat Kecelakaan (Incident Rates)

Tingkat terjadinya kecelakaan atau Incident Rates (IR) merupakan

indikasi berapa banyak insiden dan seberapa parah kejadian itu terjadi. Incident

rates tetap menjadi indikator utama dalam pengukuran kinerja keselamatan. Hal

ini karena tingkat terjadinya kecelakaan cukup mudah untuk dicari tahu dan dapat

digunakan di seluruh industri tidak hanya pada kontruksi saja (OHSA, 2001).

Menurut OHSA (2001), bahwa tingkat incident rates yang digunakan

adalah recordable incident rates atau total tingkat insiden. Recordable incident

rates mencangkup semua kecelakaan kerja yang berhubungan dengan kematian,

penyakit akibat kerja, luka-luka yang berakibat hilangnya kesadaran atau berupa

pengobatan medis dan pertolongan pertama.

Semua kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja perlu dilakukannya

analisa tingkat kejadian yang dibuat dalam bentuk laporan. Menurut Welch

(2011) mengatakan bahwa segala bentuk cidera harus dibuat laporan dan perlu

melakukan administrasi K3. Recordable Incident Rates mempengaruhi total

tingkat kerugian administrasi dari waktu ke waktu sehingga perlu melakukan

pencegahan untuk menghindari bahaya yang terjadi akibat kerja.

Setiap cidera akibat kerja menimbulkan hasil cidera yang fatal dan

melibatkan satu insiden (Mutairi, 2011), yaitu:
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1. Luka bakar akibat bahan kimia

2. Lecet, terpotong dan tertusuk

3. Iritasi pernafasan

4. Gangguan pendengaran

5. Amputasi

6. Terkilir

7. Patah tulang

Salmon (2016) mengatakan bahwa untuk mencegah insiden cedera yang

menyebabkan adanya pengaruh untuk masa depan sangat penting. Pelaporan

incident rates digunakan untuk mengumpulkan atau meyimpan data. Salah satu

sistem laporan insiden ini adalah tuntutan yang ditentukan dalam internasional

kerja manajemen K3 sistem OHSAS 18001.

Incident rates tidak terekam apabila pekerja memiliki gejala penyakit

yang timbul saat ditempat kerja tetapi tidak berasal dari hasil pekerjaan, seperti

infeksi luka yang terjadi di rumah. Selain itu penyakit atau luka yang terjadi pada

aktivitas kehidupan sehari-hari tidak recordable, seperti serangan jantung.

Serangan jantung tidak dianggap cidera recordable, kecuali disebabkan paparan

dari tempat kerja (OHSA, 2001).

Cidera yang terjadi menunjukkan bahwa ada insiden yang sangat

membahayakan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran pekerja

mengenai keselamatan untuk mencegah insiden masih rendah, untuk itu perlu

diwujudkannya desain manajemen yang baik untuk mengurangi angka

kecelakaan yang terjadi (Aldred,  2015).
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2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian K3 sebelumnya telah dilakukan penelitian Popescu, dkk

(2017) tentang “The Place and Role of Proactive Safety Behavior in

Occupational Risk Management” menjelaskan tentang perilaku berbahaya dan

meningkatkan perilaku keselamatan, dengan menggunakan metode rassmussen

dan reason. Hasil yang diperoleh bahwa manajemen perusahaan kurang

mendukung atau mendorong perilaku yang aman untuk menghilangkan akar-akar

penyebab.

Penelitian Waruwu dan Yuamita (2016) tentang “Analisis Faktor

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang Signifikan Mempengaruhi

Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartment Student Castle”

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja, faktor –

faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan dan cara

untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada proyek kontruksi. Metode

yang digunakan adalah metode pengumpulan data dimulai dengan pembuatan

kuisioner. Hasil dari penelitian berupa faktor signigifikan yang mempengaruhi

kecelakaan kerja yaitu komitmen manajemen puncak (X2) dengan nilai regresi

koefisien 36,4% dan Kesadaran pekerja (X4) 30,1%. Jika kedua faktor

digabungkan maka totalnya menjadi 66,5%.

Penelitian Nyaruai, dkk (2016) tentang “ Factors Affecting Management

of Safety and Health in the Building Contruction Industry in Nakuru Country,

Kenya” mengidentifikasi keselamatan dan kesehatan resiko di industri kontruksi

bangunan dan menentukan langkah yang preventif terhadap resiko kesehatan dan
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keselamatan kerja dengan melakukan survei dari data yang dikumpulkan

menggunakan pendekatan non sistematis dan melakukan pengamatan, kuisioner

serta wawancara. Hasil dari penelitian bahwa industri kontruksi bangunan di

Nakuru, sebenarnya terganggu oleh banyak masalah kesehatan dan keselamatan,

dengan seikir perhatian dari petinggi. Para petinggi masih mengabaikan

masalahan kesehatan dan keselamatan kerja.

Penelitian Kim, dkk (2016) tentang “ Preventive Effects of Safety

Helmets on Traumatic Brain Injury After Work-Related Falls” meneliti untuk

mengukur besarnya pengaruh pencegahan helm pengaman pada hasil klinis dan

untuk membandingkan efek ketinggian yang berbeda. Metode yang dilakukan

adalah dengan pengumpulan data. Hasil dari penelitian bahwa sebanyak 1.298

pasien menderita cedera jatuh yang berhubungan dengan pekerjaan kontruksi.

Penelitian Hanim, dkk (2016) tentang “Safety and Health Practices and

Injury Management in Manufacturing Industry” meneliti tentang hubungan antara

keselamatan dan praktek kesehatan serta manajemen cedera diantara karyawan

ditempat kerja. Penelitian ini dilakukan dengan kuisioner dan dianalisis

menggunakan SPSS (perangkat lunak). Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa keselmatan dan kesehatan memiliki hubungan positif.

Penelitian Amponsah (2016) tentang “Work Pressure and Safety

Behaviors among Health Workers in Ghana The Moderating Role of Management

Commitment to Safety” mengkaji perilaku tekanan pengaruh keselamatan dan

lingkungan kerja dengan menggunakan metode pengumpulan data dan

mendapatkan informasi dari responden serta melakukan kuisioner. Hasil yang
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diperoleh yaitu karyawan merasa komunikasi mengenai keselamatan menjadi

positif dan karyawan mematuhi aturan serta prosedur keselamatan yang

berpartisipasi dalam kegiatan safety.

Penelitian Novitasari (2015) tentang “Upaya Pencapaian Zero Accident

di PT. Sari Mas Permai” menganalisis pelaksanaan program kesehatan dan

keselamatan kerja yang berjalan dan mengidentifikasi bahaya atau resiko yang ada

untuk mencapai target zero accident. Penelitian ini menggunakan metode

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control). Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian resiko di PT. Sari Mas Permai

telah berhasil menurunkan bahaya yang tinggi sebanyak 32%, tetapi ada 25

kegiatan kerja dipabrik yang menduduki 3 peringkat resiko tinggi dan menengah,

sehingga pengendalian resiko harus diterapkan terus menerus.

Penelitian Keng dan Razak (2014) tentang “Case Studies on the Safety

Management at Contruction Site” menganalisis praktik keselamatan kerja saat

dilokasi kontruksi dan mengidentifikasi praktek-praktek masalah keselamatan,

dengan menggunakan metode pengumpulan data dan melalui wawancara semi-

struktur. Hasil dari penelitian bahwa kontruksi ini masih menghadapi masalah

terkait dengan praktek-praktek keselamatan, ketidaktahuan pekerja mengenai

prosedur kerja, dan kurangnya alokasi keuangan untuk manajemen keselamatan.

Penelitian Khan, dkk (2014) tentang “Occupational Health, Safety, and

Risk Analysis” menganalisis kesehatan dan keselamatan terkait isu-isu di industry

bersama dengan penilaian resiko dan mengevaluasi penyakit akibat kerja yang

mempengaruhi kesehatan kerja. Metode yang digunakan yaitu dengan
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melaksanakan survey penilaian dan kuisioner. Hasil yang didapatkan bahwa

sebagian besar tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan, tingkat kelembapan dan

nilai-nilai emisi tumpukan berada dalam nilai-nilai NEQS dan OHSA. Kebijakan

keselamatan dan kesehatan kerja secara keseluruhan tidak diterapkan dengan baik

dan sebagaian besar pekerja tidak menyadari tentang APD.

Penelitian Enshass, dkk (2013) tentang “Identifing Causes of Safety

Degradation in Contruction Projects in Palestine” mengidentifikasi faktor

signifikan yang mempengaruhi kinerja keselamatan dalam industry kontruksi di

Palestina. Metode yang digunakan yaitu dengan melalukan studi literature dan

kuisioner untuk mengumpulkan informasi. Hasil yang ditemukan bahwa faktor

yang paling penting dalam mempengaruhi kinerja keselamatan dalam proyek

kontruksi yaitu pengunaan sarung tangan dan pelindung wajah, penggunaan

barikade untuk mencegah runtuhnya tanah, dan penggunaan APD lainnya, serta

memberlakukan undang-undang tenaga kerja yang lebih spesifik untuk

melindungi para pekerja.

Penelitian Faizah, dkk (2013) tentang “Pengaruh Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkatan

Kecelakaan Kerja Kontruksi” meneliti penerapan SMK3 terhadap tingkatan

kecelakaan kerja dan menganalisis pengaruhnya sesuai dengan kriteria audit

penilaian kategori tingkat awal. Metode yang digunakan adalah dengan

melakukan survei melalui kuisioner pada 21 proyek di Surakarta, Sukoharjo, dan

Karanganyar. Hasil dari penelitian dilakukan dengan analisis korelasi, uji

reliabilitas dan uji F, untuk proyek besar di dapat rata-rata sebesar 75,73%, untuk
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proyek-proyek sedang di dapat rata-rata sebesar 57,94% dan untuk total penerapan

semua proyek sebesar 71,49%, yang termasuk tingkat penerapan yang baik. Hal

ini menunjukkan variabel-variabel mempunyai pengaruh signifikan dan dapat

dijadikan gambaran dalam penerapan SMK3 terhadap tingkatan kecelakaan kerja

kontruksi pada proyek Kota Surakarta dan sekitarnya.

Penelitian Kaligis, dkk (2013) tentang “Pengaruh Implementasi Program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja” meneliti

seberapa besar hubungan antara pengaruh implementasi program Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) dan produktivitas kerja pada proyek pembangunan

PT.Trakindo Utama Balikpapan Facility Upgrade, dengan menggunakan metode

observasi langsung dilokasi proyek dan analisis data kuisioner dengan analisis

regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kesehatan dan

keselamatan kerja akan memberikan pengaruh yang utuh, dalam artian tidak

hanya menitikberatkan pada satu bagian saja.

Penelitian Pangkey (2012) tentang “Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Kontruksi di Indonesia,

Studi Kasus Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado” mengenai sistem

perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa kontruksi untuk meminimalisasi dan

menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun matrial dan lainnya,

sehingga dapat menunjang pengingkatan keinerja yang efektif dan efesien.

Metode yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan petugas K3,

melakukan observasi langsung dan mengevaluasi data-data primer serta skunder.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SMK3 telah direncanakan dan
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diterapkan dengan baik di lokasi proyek. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja masih

tergolong rendah dan tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan

pekerjaan.

Penelitian Zin and Ismail (2012) tentang “Employer’s Behavioural Safety

Compliance Factors Towards Ocuupational, Safety and Health Improvement in

the Contruction Industry” meneliti dengan identifikasi faktor pengusaha terhadap

kepatuhan perilaku keselamatan yang berkontribusi untuk mendorong karyawan

agar mempunyai kepatuhan terhadap keselamatan. Metode yang digunakan adalah

melakukan studi percontohan menggunakan kuesioner wawancara. Hasil dari

penelitian ini adalah perlu adanya keterlibatan aktif pengusaha terhadap perilaku

keselamatan kerja karyawan sehingga dapat mewujudkan pekerjaan yang aman

dan terhindar dari kecelakaan kerja serta mempertajam pengetahuan tentang

perilaku kesehatan dan keselamatan kerja sehingga mencapai tujuannya.

Penelitian Amalia, dkk (2012) mengenai “Analisis Tingkat Kepatuhan

Personal dalam Mendukung Pencapaian Zero Accident pada Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) Studi pada PT. Molindo Inti Gas, Malang” menganalisis

peraturan dalam kesehatan dan keselamatan kerja, kriteria nol kecelakaan yang

diterapkan, tingkat kesadaran mengenai peraturan K3 dan hambatan dalam

melaksanakan program K3 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan

bahwa Peraturan Kesehatan dan Keselamatan kerja yang diterapkan menggunakan

Handbook of Occupational Health and Safety namun tindakan disiplin yang
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diterapkan kurang ketat dan kriteria penilaian zero accident masih menemukan

kesulitan dalam membuat jenis klasifikasi bisnis dan menghitung the man hours

serta tingkat kesadaran karyawan yang masih terjadi pelanggaran.

Penelitian Lukic, dkk (2011) tentang “Key Factors in Effective

Approaches to Learning From Safety Incidents in The Workplace” meneliti

variable kesehatan dan keselamatan kerja dan insiden di tempat kerja dengan

menggunakan metode critically analysed (analisis kritis) dan gaps identified

(identifikasi kesenjangan). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peserta

belajar, proses pembelajaran, jenis kejadian dan hubungannya dengan belajar serta

jenis pengetahuan dalam pembelajaran kesehatan dan keselamatan di tempat kerja

berperan penting dan dibutuhkan ketika membuat keputusan pada insiden yang

terjadi di organisasi.

Penelitian Christina, dkk (2012) dengan judul “Pengaruh Budaya

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi”

mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

budaya keselamatan dengan menggunakan metode populasi dan sampel, sehingga

hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel bebas

yang terdiri dari komitmen manajemen puncak terhadap K3 (X1), peraturan dan

prosedur K3 (X2), komunikasi pekerja (X3), kompetensi pekerja (X4), lingkungan

kerja (X5), dan keterlibatan pekerja dalam K3 (X6) berpengaruh signifikan

terhadap variabel kinerja proyek konstruksi (Y).
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