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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Galangan kapal merupakan pekerjaan konstruksi yang sangat 

kompleks, dimana terdapat kegiatan pembuatan dan perbaikan kapal yang 

harus dikerjakan secara paralel dengan memiliki target waktu pengerjaan yang 

dikerjakan oleh pekerja subkontraktor. Proses pembuatan dan perbaikan kapal 

tentunya menggunakan teknologi dalam peralatan produksi yang memiliki 

risiko tinggi. Selain peralatan produksi, tenaga kerja juga memiliki peran 

penting dalam proses produksi maupun perbaikan kapal. Tenaga kerja ini 

dalam melaksanakan pekerjaannya akan menghadapi ancaman bagi 

keselamatan dan kesehatan kerja karena banyak pekerjaan berisiko tinggi 

seperti pekerjaan pada ketinggian, pekerjaan panas, serta pekerjaan ruang 

terbatas. 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mencatat pada tahun 

2019 terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja, dan angka ini meningkat pada 

tahun 2020 yang tercatat pada rentang bulan Januari hingga Oktober terdapat 

177.000 kasus kecelakaan kerja. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS) memaparkan bahwa kurang lebih setiap harinya sebanyak 12 pekerja di 

Indonesia mengalami cacat permanen (Muhammad & Susilowati, 2021). Pada 

industri galangan kapal terdapat aktivitas kerja berat disetiap prosesnya 

sehingga industri tersebut memiliki karakteristik risiko kecelakaan kerja tinggi 

(Setiawan, 2019).
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Wenno et al., (2021) memaparkan bahwa untuk menciptakan perilaku 

kselamatan yang aman pada pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

sangat berpengaruh, sehingga pengetahuan serta pemahaman megenai K3 

wajib diberikan kepada pekerja agar pekerja memiliki persepsi yang baik 

terhadap K3 serta memiliki wawasan atau pengetahuan K3 yang baik sehingga 

hal tersebut dapat menunjang untuk terciptanya budaya kerja yang aman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kerinci et al., (2015) mengenai 

hubungan persepsi dan perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

menghasilkan bahwa hubungan persepsi keselamatan dan kesehatan kerja 

dengan perilaku K3 menunjukkan hubungan yang sedang dan berpola positif, 

artinya apabila persepsi K3 yang dimiliki baik, maka perilaku keselamatan 

pekerja juga akan baik. Berdasarkan penelitian (Purnawinadi, 2019) mengenai 

pengetahuan sebagai faktor predisposisi perilaku keselamatan kerja 

menghasilkan bahwa pengetahuan dengan perilaku K3 memiliki korelasi yang 

lemah dengan arah positif, dimana semakin baik pengetahuan pekerja maka 

perilaku mengenai K3 semakin baik. Lestari et al., (2020) menerangkan bahwa 

pekerja yaang kurang dalam pengetahuan K3, maka akan kesulitan dalam 

mengetahui potensi bahaya di sekitarnya. Hal tersebut akan membuat pekerja 

tidak dapat terhindar dari potensi bahaya sehingga mengakibatkan kecelakaan 

kerja. Perilaku pekerja pastinya akan sejalan dengan wawasan atau 

pengetahuan yang dimiliki apabila pekerja tersebut dapat memotivasi dirinya 

agar berperilaku sesuai pengetahuan yang dimilikinya. 
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PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang yakni perusahaan yang 

bergerak di bidang pembuatan serta perbaikan kapal. Perusahaan ini terdiri dari 

dua jenis pekerja yaitu pekerja tetap dan pekerja subkontraktor yang lebih 

mendominasi sehingga membuat fokus utama terhadap aspek keselamatan 

kerja dalam perusahaan ini adalah pekerja subkontraktor. Potensi bahaya 

terbesar yang ada di galangan kapal ini diantaranya pekerjaan pada ruang 

terbatas dan pekerjaan panas, sehingga program HSE untuk menambah 

pengetahuan pekerja mengenai K3 sangat penting dan diwujudkan melalui 

safety induction yang diberikan secara bergantian kepada masing-masing 

subkontraktor. Topik dari safety induction ini diantaranya mengenai 

keselamatan kerja khususnya prosedur kerja, lingkungan kerja seperti 5R, serta 

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).  

Perilaku keselamatan tidak aman pekerja subkontraktor berdasarkan 

HSE Scoreboard milik PT Yasa Wahana Tirta Samudera pada bulan Januari 

sebanyak 34 perilaku tidak aman. Berdasarkan hasil pengamatan dari 10 

pekerja didapati 8 pekerja berperilaku tidak aman yakni 2 pekerja saat 

menggerinda dan 1 orang saat mengelas bekerja tidak menggunakan safety 

goggles, 2 pekerja tidak menggunakan full body harness saat bekerja di 

ketinggian, 2 pekerja tidak menggunakan safety helmet saat bekerja di kamar 

mesin, dan seorang operator mesin yang bekerja sambil merokok. Sementara 

itu, hasil kuesioner dari 10 pekerja didapatkan pada kuesioner persepsi K3 

terdapat 5 pekerja memiliki persepsi positif dan 5 pekerja memiliki persepsi 

negatif. Pada hasil kuesioner pengetahuan K3 didapatkan 2 pekerja memiliki 
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pengetahuan K3 baik, 3 pekerja memiliki pengetahuan K3 cukup, dan 5 pekerja 

memiliki pengetahuan K3 kurang, sedangkan berdasarkan kuesioner perilaku 

keselamatan terdapat 2 pekerja yang memiliki perilaku keselamatan baik, 2 

pekerja memiliki perilaku keselamatan cukup, dan 6 pekerja memiliki perilaku 

keselamatan yang kurang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Persepsi dan Pengetahuan K3 

dengan Perilaku Keselamatan pada Pekerja Subkontraktor di PT Yasa Wahana 

Tirta Samudera Semarang” 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara persepsi K3 dan pengetahuan K3 dengan 

perilaku keselamatan pekerja pada pekerja subkontraktor di PT Yasa Wahana 

Tirta Samudera Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yakni agar mengetahui dan 

menganalisis hubungan persepsi K3 dan pengetahuan K3 dengan perilaku 

keselamatan pekerja subkontraktor di PT Yasa Wahana Tirta Samudera 

Semarang. 

Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi K3 pada pekerja 

subkontraktor di PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan K3 pada pekerja 

subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku keselamatan pada pekerja 

subkontraktor PT Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan persepsi K3 dengan 

perilaku keselamatan pekerja subkontraktor di PT Yasa Wahana Tirta 

Samudera Semarang. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pengetahuan K3 dengan 

perilaku keselamatan pekerja subkontraktor di PT Yasa Wahana Tirta 

Samudera Semarang. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel bebas yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap perilaku keselamatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi referensi mengenai hubungan persepsi K3 

dan pengetahuan K3 dengan perilaku keselamatan pekerja subkontraktor di PT 

Yasa Wahana Tirta Samudera Semarang. 

Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan 

dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan mengenai hubungan persepsi K3 dan pengetahuan K3 dengan 

perilaku keselamatan pekerja. 
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b. Bagi Program Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Program Studi dapat menambah referensi dan informasi di kepustakaan 

terkait hubungan persepsi K3 dan pengetahuan K3 dengan perilaku 

keselamatan pekerja bagian produksi di PT Yasa Wahana Tirta Samudera 

Semarang. 

c. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai 

kondisi pekerja, khususnya hubungan persepsi K3 dan pengetahuan K3 

dengan perilaku keselamatan pekerja subkontraktor di PT Yasa Wahana 

Tirta Samudera Semarang, serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

referensi perusahaan dalam upaya menciptakan perilaku kerja aman pada 

pekerjanya.  

d. Bagi Pekerja 

Pekerja subkontraktor memperoleh informasi pentingnya persepsi K3 dan 

pengetahuan K3 agar dapat menciptakan perilaku kerja aman di PT Yasa 

Wahana Tirta Samudera Semarang. 
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