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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Galangan kapal merupakan industri yang semakin berkembang 

dengan seiring berjalannya waktu. Industri galangan kapal mengalami 

peningkatan sebesar 10,48 persen per tahun dan menyerap 120.000 pekerja 

untuk setiap kegiatan perbaikan dan pembuatan kapal (Kemenperin, 2020).   

Oleh karena itu industri galangan kapal memiliki peran penting dalam 

memajukan ekonomi nasional. Dalam industri galangan kapal terdapat 

kegiatan yaitu pembuatan, perbaikan dan perawatan kapal.  

Pada pembuatan kapal memiliki potensi bahaya yang dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja diantaranya suhu yang panas, kebisingan, 

terjatuh atau kejatuhan material, tergores, radiasi sinar dan percikan api 

(Jumanti & Febriyanto, 2020). Dalam keberjalanan suatu proyek di galangan, 

tidak lepas dari pekerja subkontraktor. Pekerja lapangan yang kerap 

bersinggungan dengan berbagai potensi bahaya sehingga berisiko mengalami 

kecelakaan kerja (Husen, 2009). Namun, tidak banyak yang memiliki 

komitmen dalam menggunakan APD karena kurangnya pengetahuan. 

Ketidakdisiplinan tersebut merupakan suatu perubahan perilaku. Perubahan 

perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama pengetahuan (). 

Pengetahuan pekerja dapat memberikan landasan yang mendasar sehingga 

pekerja dapat bertindak dalam menentukan masalah di tempat kerja (Paulus, 

2016). Apabila pekerja tidak memiliki pengetahuan yang baik seperti disiplin
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dalam menggunakan APD maka hal tersebut cenderung membuat suatu 

perilaku yang kurang dalam penggunaan APD. Berdasarkan data temuan 

bahaya di perusahaan yang ada di Indonesia bahwa 60% pekerja mengalami 

cedera kepala karena tidak memakai helm pengaman, 90% pekerja mengalami 

cedera wajah karena tidak memakai alat pelindung wajah, 77% pekerja 

mengalami cedera kaki karena tidak memakai sepatu pengaman dan 60% 

pekerja mengalami cedera mata karena tidak memakai alat pelindung mata 

(Jamsostek, 2011).  

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

pasal 9 ayat 4 menyebutkan bahwa salah satu upaya pencegahan kecelakaan 

kerja dapat dilakukan dengan menyediakan kelengkapan yang wajib 

digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Alat 

Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang berfungsi untuk 

melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja. Pemberian informasi 

mengenai APD apa yang harus digunakan dan pentingnya penggunaan APD 

dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dapat meningkatkan pengetahuan 

pekerja. Dengan adanya pengetahuan yang baik mengenai APD, diharapkan 

pekerja dapat berperilaku baik dengan menggunakan APD sesuai bahaya di 

tempat kerja (Mahara & Tahlil, 2020). 

PT Yasa Wahana Tirta Samudera adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang pembuatan, perbaikan, dan perawatan kapal dan sudah berdiri sejak 

tahun 1976. PT Yasa Wahana Tirta Samudera melayani perawatan armada 

kapal, pembangunan kapal baru, dan perbaikan untuk jenis tugboat dan 
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tongkang. Dalam perbaikan kapal (docking repair) terbagi menjadi tiga 

bidang yaitu konstruksi, mekanikal dan elektrikal. Dalam setiap bidang 

pekerjaan tersebut melibatkan pekerja subkontraktor. Kegiatan yang termasuk 

di bidang konstruksi adalah perbaikan pipa dan valve, replating dan blasting 

painting. Kegiatan yang termasuk di bidang mekanikal adalah perbaikan 

propeler, mesin utama dan mesin bantu kapal, sedangkan kegiatan elektrikal 

yaitu perbaikan listrik. Dari kegiatan tersebut terdapat potensi bahaya yang 

mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja antara lain terpeleset, terjepit, 

terjatuh, tergores, tersetrum dan terpapar debu dari kegiatan sandblasting. 

Berdasarkan data sekunder perusahaan, didapat informasi bahwa dari bulan 

Januari hingga Desember 2021 angka kecelakaan kerja mengalami kenaikan. 

Bahkan pada bulan Februari 2022 dimana kecelakaan paling banyak terjadi 

yaitu seorang pekerja tergores benda tajam di bagian kepala hingga pelipis, 

seorang pekerja tertimpa material, sebanyak 2 pekerja tertusuk pada saat 

melakukan perbaikan di lambung kapal bahkan seorang pekerja mengalami 

luka yang cukup dalam di bagian tangannya, 4 pekerja terpeleset dan 5 

pekerja mengalami luka kecil sayatan. Kejadian tersebut disebabkan karena 

pekerja tidak menggunakan APD berupa helm keselamatan, sarung tangan dan 

sepatu. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan pekerja akan tujuan dan 

manfaat dari penggunaan APD. Keadaan tersebut menyebabkan pekerja 

subkontraktor meremehkan dan menganggap bahwa APD hanya menghambat 

mereka dalam bekerja sehingga membentuk suatu perilaku kurang baik yang 

dapat berpotensi terjadinya kecelakaan kerja terulang kembali.  
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Pada PT Yasa Wahana Tirta Samudera ada berbagai upaya untuk 

menurunkan angka kecelakaan pada pekerja subkontraktraktor diantaranya 

perusahaan menetapkan peraturan khusus untuk subkontraktor dan vendor 

yang berisi mengenai kewajiban untuk memakai alat pelindung diri dan 

melakukan pelatihan. Untuk ketersediaan APD bagi pekerja subkontraktor 

terdiri dari penyediaan oleh mandor berupa APD standar yaitu safety helmet, 

safety shoes, dan pakaian kerja (wearpack) serta penyediaan oleh PT Yasa 

Wahana Tirta Samudera berupa masker dan sarung tangan. Alat pelindung diri 

tersebut berfungsi untuk melindungi pekerja pada saat bekerja. Dalam 

pengawasannya, perusahaan telah menerapkan safety patrol oleh safety officer 

untuk memeriksa kesesuaian antara peraturan dan fakta di lapangan. Selain itu 

pengawasan juga dilakukan oleh mandor dengan memperingati pekerja untuk 

memakai APD sebelum bekerja. Adapun sanksi yang telah diterapkan apabila 

tidak memakai APD yaitu teguran hingga surat peringatan (SP). Namun, 

berdasarkan observasi di lapangan, masih ditemukan beberapa pekerja 

subkontraktor yang tidak memakai APD dengan lengkap pada saat bekerja 

seperti pada saat pembongkaran pipa dan valve, pekerja tidak memakai APD 

berupa safety helmet, masker dan sarung tangan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan safety officer, rendahnya kesadaran pekerja subkontraktor 

tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai pentingnya 

penggunaan APD, mengingat latar belakang pendidikan mereka mayoritas 

dari tingkat SMA ke bawah dengan keahlian kerja yang didapat dari 

pengalaman tanpa adanya pendalaman teori sehingga banyak dari mereka 
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yang tidak menggunakan APD. Sebab itu pengetahuan merupakan faktor 

dominan dalam memengaruhi sebuah perilaku. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap 15 pekerja subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta 

Samudera, menunjukkan bahwa hasil pengukuran perilaku penggunaan APD 

dengan kuesioner didapatkan sebanyak 7 pekerja memiliki perilaku yang 

kurang, sebanyak 5 pekerja memiliki perilaku yang cukup dan 3 pekerja 

memiliki perilaku yang baik. Sedangkan untuk hasil observasi di lapangan 

menunjukkan bahwa 9 dari 15 pekerja tidak menggunakan APD lengkap saat 

bekerja dimana mereka kurang memahami tentang pentingnya alat pelindung 

tersebut, terutama pada kegunaannya. Sebesar 60% dari pekerja tidak 

mengetahui fungsi atau manfaat dari suatu alat pelindung diri. Hal tersebut 

didasari dengan hasil pengukuran pengetahuan menggunakan kuesioner 

dimana terdapat sebanyak 8 pekerja memiliki pengetahuan yang kurang, 3 

pekerja memiliki pengetahuan yang cukup dan 4 pekerja memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai APD. Berdasarkan data-data tersebut, 

menggambarkan bahwa PT Yasa Wahana Tirta Samudera ini memiliki 

permasalahan dimana sebagian besar pekerja subkontraktor tidak mengetahui 

fungsi dan pentingnya penggunaan alat pelindung diri sehingga mereka 

berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Yasa 

Wahana Tirta Samudera yaitu tidak menggunakan APD saat bekerja yang 

dapat membahayakan diri (pekerja). 
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Menurut studi pendahuluan yang dilakukan oleh Akbar dkk (2020), 

dihasilkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku 

penggunaan alat pelindung diri. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian 

terdahulu dari Mahara & Tahlil (2020) yang mengungkapkan adanya 

hubungan pengetahuan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri. 

Dari latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai 

“Hubungan Pengetahuan APD dengan Perilaku Penggunaan APD pada 

Pekerja Subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pengetahuan APD dengan perilaku penggunaan 

APD pada pekerja subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera 

Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan pengetahuan APD dengan 

perilaku penggunaan APD pada pekerja subkontraktor PT Yasa Wahana 

Tirta Samudera Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan APD pada pekerja subkontraktor PT 

Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

b. Mendeskripsikan perilaku penggunaan APD pada pekerja 

subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



7 
 

 
 

c. Mengetahui hubungan pengetahuan APD dengan perilaku 

penggunaan APD pada pekerja subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta 

Samudera Semarang. 

D. Manfaat 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai hubungan pengetahuan APD dengan perilaku penggunaan 

APD pada pekerja subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera 

Semarang. 

2. Aplikatif 

a. Bagi Pekerja 

Diharapkan mengetahui dan memperoleh informasi mengenai 

hubungan pengetahuan APD dengan perilaku penggunaan APD pada 

pekerja subkontraktor guna meningkatkan kepatuhan dalam 

menggunakan APD di PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

b. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan referensi dan evaluasi bagi 

pekerja mengenai pengetahuan dan perilaku pada pekerja 

subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

3. Bagi Program Studi D4 K3  

Diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain mengenai 

ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya terkait Hubungan 

Pengetahuan APD dengan Perilaku Penggunaan APD pada pekerja 
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subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

4. Bagi  Peneliti 

Diharapkan dapat memperoleh ilmu dari  penelitian ini tentang 

Hubungan Pengetahuan APD dengan Perilaku Penggunaan APD pada 

pekerja subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 
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