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ABSTRAK 

Home Industry C-Maxi Alloycasting adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengecoran peralatan rumah 

tangga dan pembuatan produk presisi yang berbahan aluminium. Penelitian ini dilakukan karena melihat tingginya 

kasus kecelakaan kerja. Menurut data kecelakaan kerja pada tahun 2018 yaitu sebanyak 30 kasus kecelakaan kerja 

berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan kepada pihak manajeman perusahaan dan berdasarkan hasil 

kuisioner penelitian. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah faktor manusia (pengetahuan K3, sikap pekerja, praktik 

penggunaan APD, perilaku pekerja, pengawasan pekerja, dan pelatihan K3). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa 

ada enam variabel yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yaitu variabel pengetahuan (p value 0,005), sikap (p 

value 0,000), penggunaan APD (p value 0,006), perilaku (p value 0,000) pengawasan (p value 0,000), dan pelatihan K3 

(p value 0,000). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa, variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya 

kecelakaan kerja adalah pengawasan K3 dan pelatihan K3 dengan nilai koefisien regresi sebesar 4,563. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut maka disarankan sebaiknya perusahaan meningkatkan pengawasan, mengadakan safety talk, 

dan meningkatkan pelatihan K3 untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

 

Kata Kunci : Alat Pelindung Diri (APD), Kecelakaan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

 

ABSTRACT 

Home Industry C-Maxi Alloycasting is a company engaged in casting household appliances and 

manufacturing precision products made from aluminum. This research was conducted because of the high incidence of 

work accidents. According to data on work accidents in 2018, there were 30 cases of work accidents based on field 

observations made to company management and based on the results of the research questionnaire. The factors that 

will be studied are human factors (knowledge of occupational safety and health, employee attitudes, practices on the 

use of PPE, worker behavior, worker supervision, and OSH training). The results of the bivariate analysis showed that 

there were six variables related to workplace accidents, namely the knowledge variable (p value 0.005), attitude (p 

value 0.000), PPE use (p value 0.006), behavior (p value 0.000) supervision (p value 0.000), and OSH training (p value 

0,000). The results of multivariate analysis show that, the variables that most influence the occurrence of work 

accidents are OSH supervision and OSH training with a regression coefficient of 4,563. Based on the results of the 

study it is recommended that companies improve supervision, hold safety talks, and improve OSH training to reduce the 

risk of workplace accidents. 

Keywords: Occupational Health and Safety (OSH), Personal Protective Equipment (PPE), Work Accidents. 
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1. Pendahuluan 

Pada zaman sekarang ini bencana merupakan kejadian yang sering terjadi di berbagai 

belahan dunia, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam, salah satunya adalah 

kebakaran. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, 

sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja 

menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat 

mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan 

berdampak pada masyarakat luas (Tarwaka, 2014). 

Data angka kecelakaan di Indonesia masih tinggi terjadi kecelakaan akibat kerja Tahun 

2013 sampai Tahun 2017, pada Tahun 2013 = 97.144 orang; Tahun 2014 = 40.696 orang 

(Direktorat Bina Kesehatan Kerja, Kementerian Kesehatan, 2014). Sedangkan data kecelakaan 

kerja pada Tahun 2015 = 110.285 orang; Tahun 2016 = 105.182 orang; 2017= 123.000 orang (Data 

BPJS Ketenagakerjaan, 2018). Berdasarkan data angka kecelakaan kerja terjadi kenaikan angka 

kecelakaan kerja di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 yaitu sebesar 25.856 orang. Dampak 

dari kecelakaan kerja tersebut tidak hanya dihadapi oleh korban kecelakaan namun juga kepada 

pihak perusahaan akibat hilangnya hari kerja yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi 

perusahaan, sehingga perlunya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan 

sebagai upaya penanggulangan (Disnakertrans, 2017). 

Berdasarkan dari hasil survei awal, setelah melihat lingkungan kerja yang berada pada 

Home Industry C-Maxi Alloycasting Giwangan, tingkat kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting masih sering terjadi (hasil dari wawancara dengan bagian pihak manajemen 

perusahaan dan melihat kondisi dilapangan) artinya kesehatan keselamatan lingkungan perusahaan 

tersebut masih kurang aman. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tanggapan para 

karyawan maupun perusahaan tentang kecelakan kerja pada perusahaan Home Industry C-Maxi 

Alloycasting. Disamping itu, perusahaan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja serta dapat 

menambah produktifitas kerja serta dapat mengetahui apa saja penyebab kecelakaan kerja. Oleh 

karana itu, penelitian  ini  mengangkat  tema tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi kecelakaan 

kerja karyawan, dari tema ini diharapkan mampu memberi pengetahuan pada perusahaan dan 

karyawan untuk dapat memperkecil tingkat kecelakaan kerja yang sering terjadi. 
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2. Metode penelitian 

Secara umum penelitian yang dilakukan meliputi pengumpulan data, analisis data dan 

penarikan kesimpulan berupa pengendalian keselamatan kerja. Berikut gambar diagram alir 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional 

yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian 

kecelakaan kerja pada pekerja produksi Home Industry C-Maxi Alloycasting. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juni 2018 sampai selesai dengan lokasi penelitian pada Home Industry C-

Maxi Alloycasting, yang terletak di Jalan Ki Guno Mrico 414 Giwangan, Umbulharjo RT 026/09, 

Giwangan, Umbul Harjo Kota: Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja 

produksi Home Industry C-Maxi Allocasting yang berjumlah 80 pekerja. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan Simple Random sampling. Simple Random Sampling 

yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana dimana setiap anggota atau unit dari setiap 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sempel. Pertimbangan lain 

yang digunakan peneliti dalam menentukan 45 sampel penelitian yaitu pekerja yang bagian 

produksi yang bekerja dengan menggunakan alat dan mesin untuk proses produksi pengecoran. 

Instrumen atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur jenis angket 

dokumentasi, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang menunjang pengolahan data dan 

alat tulis dan alat lainya yang menunjang penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis univariat yaitu analisis data yang dilakukan secara deskriptif dengan analisis pada distribusi 

frekuensi, analisis bivariat yaitu menganalisis hubungan variable bebas dan variable terikat pada 

pekerja dengan menggunakan analisis uji Chi Square dengan tingkat signifikan (0,05) dan analisis 

multivariat untuk menganalisis hubungan faktor (pengetahuan K3, sikap pekerja, praktik 

penggunaan APD, perilaku pekerja, tingkat pengawasan K3, dan pelatihan K3) terhadap terjadinya 

kecelakaan kerja. Analisis multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisis Univariat 

A. Gambaran Umum Kejadian Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan 

kejadian kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting dapat dilihat pada table 3.1 

berikut: 

Tabel 3.1: Distribusi Kecelakaan Kerja di Home Industry 

C-Maxi Alloycasting Tahun 2018 

No Kejadian 
Kecelakaan Kerja 

Jumlah Presentase 

1 Penah 30 66,7 

2 Tidak Pernah 15 33,3 
 Total 45 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

kecelakaan kerja, sebagian besar adalah responden yang pernah mengalami kecelakaan kerja di 

Home Industry C-Maxi Alloycasting pada tahun 2018 lebih banyak yaitu berjumlah 30 orang 

(66,7%). 

3.2 Analisis Bivariat 

A. Hubungan Faktor Pengetahuan K3, Sikap Pekerja, Praktik Penggunaan APD, Perilaku 

Pekerja, Pengawasan K3 dan Pelatihan K3 Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kerja di 

Home Industry C-Maxi Alloycasting 

Berikut merupakan tabel Hubungan Faktor Pengetahuan K3, Sikap Pekerja, Praktik 

Penggunaan APD, Perilaku Pekerja, Pengawasan K3 dan Pelatihan K3 Terhadap Terjadinya 

Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Tabel Hubungan Pengetahuan K3, Sikap Pekerja, Penggunaan 

APD, Perilaku Pekerja, Pengawasan K3 dan Pelatihan K3 Terhadap 

Terjadinya Kecelakaan Kerja 

 

Kategori 

Kecelakaan  

P Tidak 

Celaka 

Celaka Total 

F % F % F % 

Pengetahuan 

K3 

Baik  10 22.2 7 15.6 17 100.0  

0,005 Buruk 15 11.1 23 51.1 28 100.0 

Total 15 33.3 30 66.7 45 100.0 
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Sikap Pekerja 

Baik  15 33.3 5 11.1 20 100.0 

0,000 Buruk 0 0.0 25 55.6 25 100.0 

Total 15 33.3 30 66.7 45 100.0 

Praktik 

Penggunaan 

APD 

Baik  11 24.4 9 20.0 20 100.0 

0,006 Buruk 4 8.9 21 46.7 25 100.0 

Total 15 33.3 30 66.7 45 100.0 

Perilaku 

Pekerja 

Baik  15 33.3 4 21.1 19 100.0 

0,000 Buruk 0 0.0 26 45.6 26 100.0 

Total 15 33.3 30 66.7 45 100.0 

Pengawasan 

K3 

Baik  10 19 0 0.0 10 100.0 

0,000 Buruk 5 14.3 30 66.7 35 100.0 

Total 15 33.3 30 66.7 45 100.0 

Pelatihan K3 

Baik  10 19 0 0.0 10 100.0 

0.000 Buruk 5 14.3 30 66.7 35 100.0 

Total 15 33.3 30 66.7 45 100.0 

Sumber: Data Primer diolah, 2018  

1. Hubungan Pengetahuan K3 Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pengetahuan buruk 

lebih banyak mengalami kecelakaan kerja 23 orang (51,1%) dari pada responden yang memiliki 

pengetahuan baik adalah 7 orang (15,6%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara 

pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukan (p = 0,005 < 0,05). 

2. Hubungan Sikap Pekerja Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki sikap buruk lebih 

banyak mengalami kecelakaan kerja 25 orang (55,6%) dari pada responden yang memiliki sikap 

baik adalah 5 orang (11,1%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara sikap dengan 

kejadian kecelakaan kerja, dengan nilai significancy pada hasil menunjukan (p = 0,000 < 0,05). 

3. Hubungan Praktik Penggunaan APD Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Home 

Industry C-Maxi Alloycasting 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang penggunaan APD buruk lebih 

banyak mengalami kecelakaan kerja 21 orang (46,7%) dari pada responden yang penggunaan APD 

baik adalah 9 orang (20,0%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara penggunaan 
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APD dengan kejadian kecelakaan kerja, dengan nilai significancy pada hasil menunjukan (p = 

0,006 < 0,05). 

4. Hubungan Perilaku Pekerja Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki perilaku buruk lebih 

banyak mengalami kecelakaan kerja 26 orang (45,6%) dari pada responden yang memiliki perilaku 

baik adalah 4 orang (21,1%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara perilaku 

dengan kejadian kecelakaan kerja, dengan nilai significancy pada hasil menunjukan (p = 0,000 < 

0,05). 

5. Hubungan Pengawasan K3 Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pengawasan buruk 

lebih banyak mengalami kecelakaan kerja 30 orang (66,7%) dari pada responden yang memiliki 

pengawasan baik adalah 0 orang (0,0%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara 

pengawasan dengan kejadian kecelakaan kerja, dengan nilai significancy pada hasil menunjukan (p 

= 0,000 < 0,05). 

6. Hubungan Pelatihan K3 Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang pelatihan K3 buruk lebih 

banyak mengalami kecelakaan kerja 30 orang (66,7%) dari pada responden yang memiliki perilaku 

baik adalah 0 orang (0,0%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara perilaku 

dengan kejadian kecelakaan kerja, dengan nilai significancy pada hasil menunjukan (p = 0,000 < 

0,05). 

3.3 Analisis Multivariat 

 Analisa multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh dari 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada bagian produksi di Home 

Industry C-Maxi Alloycasting. Analisa multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

logistik ganda (multiple logistic regretion), sehingga dapat dilihat variabel bebas mana yang paling 

berpengaruh. Setelah didapatkan variabel yang masuk dalam model multivariat, lalu dilanjutkan 
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model matematis untuk memprediksi variabel dependennya (Hastono, 2007). Hasil akhir analisis 

multivariat dengan menggunakan regresi logistik ganda diperoleh hasil seperti pada tabel 3.3 

berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Regresi Logistik Ganda Hubungan dengan Terjadinya Kecelakaan 

Kerja di Home Industry  

C-Maxi Alloycasting Tahun 2018 

No. Variabel B S.E P Exp (B) 
(Adjusted 

R Square) 

1 

X1 

(Constan) 

Pengetahuan K3 

-4.024 

0,058 

 

0,107 

 

0,005 

 

4,269 

 

5,8% 

X2 Sikap Pekerja 0,083 0,073 0,000 4,289 8,3% 

X3 Praktik  Penggunaan APD 0,109 0,464 0,006 4,271 10,9% 

X4 Perilaku Pekerja 0,168  0,145 0,000 4,125  16,8% 

X5 Pengawasan K3 0,291 0,208 0,000 4,563 29,1% 

X6 Pelatihan K3 0,291 0,001 0,000 4,563 29,1% 

 

Dari hasil analisis multivariat secara keseluruhan, maka persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

       Y = a + X1 + X2+ X3+ X4+ X5+ X6 

       Y = -4,024 + 0,058 X1 + 0.083 X2+ 0,109 X3+ 0,168 X4+ 0,291 X5+ 0,291 X6 

Keterangan:  

Y = Kecelakaan Kerja (Variabel Terikat) 

a = Harga Y bila X = 0 (konstan) 

X = Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kecelakaan Kerja 

X1 = Faktor Pengetahuan K3 (Variabel bebas) 

X2 = Faktor Sikap Pekerja (Variabel bebas) 

X3 = Faktor Praktik Penggunaan APD (Variabel bebas) 

X4 = Faktor Perilaku Pekerja (Variabel bebas) 

X5 = Faktor Pengawasan K3 (Variabel bebas) 

X6 = Faktor Pelatihan K3 (Variabel bebas) 
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Dari hasil analisis regresi logistik berganda di atas dapat dihasilkan probabilitas kecelakaan 

kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting, maka variabel pengawasan K3 dan pelatihan K3 

memiliki nilai koefisien yang paling besar yaitu sebesar 4,563. Ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja 

di Home Industry C-Maxi Alloycasting Tahun 2018. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat pengawasan K3 dan pelatihan K3 memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan melihat nilai hasil (Adjust R Square) untuk mencari 

variabel yang paling dominan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, diketahui bahwa nilai dari 

pelatihan K3 dan pengawasan K3 pada nilai yang dihasilkan sebesar 29,1%, hal ini berarti bahwa 

variabel pengawasan K3 dan pelatihan K3 merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kejadian kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting. Sedangkan faktor lain 

terjadinya kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting dipengaruhi oleh variabel-

variabel bebas seperti variabel pengetahuan K3 sebesar (58%), variabel sikap pekerja sebesar 

(8,3%), variabel praktik penggunaan APD sebesar (10,9%), variabel perilaku pekerja sebesar 

(16,8%). Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa variabel pengawasan K3 dan pelatihan K3 

merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebesar 

(29,1%). 

3.4 Hubungan Pengetahuan K3 dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang menjawab pengetahuan K3 

rendah lebih banyak dari pada responden yang menjawab pengetahuan K3 tinggi. Selain itu 

berdasarkan hasil penelitian, responden yang menjawab pengetahuan K3 rendah lebih banyak 

mengalami kecelakaan kerja dari pada responden yang menjawab pengetahuan K3 tinggi. Hasil uji 

chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan K3 dengan terjadinya kecelakaan 

kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting tahun 2018. Dari 45 orang pekerja, yang mendapat 

pengetahuan K3 yang baik sebanyak 17 orang (37,8%), pekerja yang pengetahuan K3 rendah 

sebanyak 28 orang (62,2%) dan pernah mendapat kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan K3 dan kecelakaan kerja. 

Berdasarkan hasil jurnal internasional Factors Relating to Occupational Accident at Workers 

of Mechanical Engineers menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan K3 dengan 

terjadinya kecelakaan kerja pada bagian teknisi alat-alat produksi dalam menggerakkan mesin-

mesin dan peralatan karena pengetahuan K3 yang kurang. Dari hasil observasi, teknisi yang kurang 

pengetahuannya, maka dapat jadi pemicu terjadinya kecelakaan. Pengetahuan dari operator dalam 
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menggerakkan peralatan kerja, memahami karakter dari masing-masing mesin, dan lain sebagainya. 

Hal tersebut menjadi sangat penting yang harus di pahami oleh setiap pekerja dalam mengontrol 

mesin/alat kerjanya. Apabila hal tersebut dilakukan sembarangan, maka akan membahayakan 

peralatan dan pekerja itu sendiri (Della, 2017).  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Yuniarti, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan terhadap kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan karena beberapa pengetahuan 

karyawan dalam menggunakan alat pelindung diri, terkadang karyawan menganggap alat pelindung 

diri tidak begitu penting digunakan dalam melakukan pekerjaan, sehingga kecelakaan lebih sering 

terjadi pada karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian (Trisiani, 2012) berdasarkan penelitiannya dapat dikatakan bahwa 

pengetahuan bisa dipengaruhi oleh pendidikan seseorang. Dikaitkan dengan hasil penelitian 

ternyata di departemen Engineering sebanyak 12 orang (41,4%). Kemudian kurangnya pengetahuan 

responden bisa disebabkan belum pernah dilakukan penyuluhan kesehatan dan kurangnya 

sosialisasi mengenai pentingnya alat pelindung diri di perusahaan tersebut dan juga peraturan yang 

dibuat mengenai pemakaian alat pelindung diri tidak dilakukan sanksi yang tegas. 

Berdasarkan jurnal internasional Relationship Safety and Healt Knowledge Work and 

Attitude Use Self Protection Tools With The Event Of Work Accidents, berdasarkan data hasil 

penelitian dianalisis secara deskriptif menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan K3 

dengan terjadinya kecelakaan kerja, bahwa pekerja pengrajin pisau batik memiliki pengetahuan K3 

dalam kategori rendah. Hal ini karena tingkat pendidikan yang mayoritas adalah SD dan kurangnya 

informasi yang di dapat tentang K3. Mereka bekerja sudah berbelasan sampai berpuluh-puluh tahun 

karena merupakan warisan atau turun temurun dari keluarga sehingga mereka hanya mengandalkan 

pengalaman sehingga menjadikan para pengrajin menjadi minim pengetahuan tentang bahaya yang 

dapat timbul dari kegiatan produksi pisau tersebut (Rudyarti, 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2015), tentang hubungan antara 

pengetahuan karyawan terhadap kecelakaan kerja menunjukkan hasil uji variabel pengetahuan 

statistik didapat nilai p value < 0.001 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dengan kecelakaan kerja. Dari uji statistik juga didapatkan nilai Odd 

Ratio= 9,133 (95% CI = 3,143 - 26,539) artinya responden yang mempunyai pengetahuan rendah 

memiliki resiko 9,133 kali tidak menerapkan manajemen budaya K3 dibandingkan responden yang 

mempunyai pengetahuan baik. Hasil penelitian lebih dari 50% responden yang berpengetahuan baik 

menerapkan budaya K3 dengan baik jadi pengetahuan responden sangat mempengaruhi penerapan 
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budaya K3. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan responden maka 

semakin baik pula penerapan budaya K3, dan pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman 

yang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang diperoleh dapat 

memperluas pengetahuan seseorang. 

Pekerja yang memiliki pengetahuan tinggi akan mampu membedakan dan mengetahui bahaya 

disekitarnya serta dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada karena mereka 

sadar akan risiko yang diterima, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari. Pekerja yang memiliki 

pengetahuan tinggi akan berusaha menghindari kecelakaan ringan karena mereka sadar bahwa 

kecelakaan ringan akan menyebabkan kecelakaan kerja yang lebih parah. Jika pekerja memiliki 

pengetahuan yang baik maka mereka akan bertindak positif dan berusaha untuk menghindari 

kecelakaan kerja (Utommi, 2017). 

Sebaliknya pekerja yang memiliki pengetahuan rendah akan cenderung mengabaikan bahaya 

disekitarnya dan tidak melakukan pekerjaan sesuai prosedur karena ketidaktahuan akan risiko yang 

akan diterima. Pekerja yang memiliki pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja rendah akan 

cenderung bekerja terburu-buru dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat guna 

menghemat waktu dan waktu istirahat menjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan karena 

ketidaktahuan dan ketidaksadaran pekerja akan pentingnya prosedur dan peraturan dalam bekerja 

guna melindungi pekerja itu sendiri. Oleh karena itu pengetahuan pekerja yang rendah akan 

keselamatan dan kesehatan kerja dapat menimbulkan kecelakaan kerja di Home Industry 

Alloycasting. 

Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting, kecelakaan kerja disebabkan karena kurangnya pengetahuan pekerja akan resiko 

potensi bahaya yang memungkinkan terjadi di Home Industry C-Maxi Alloycasting. Kecelakaan 

kerja juga bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan K3 yang berikan oleh 

perusahaan kepada pekerjanya, sehingga pekerja memiliki pengetahuan K3 yang buruk. Cara 

pengembangan sikap/pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya secara memadai adalah dengan melakukan pelatihan yang rutin. 

Perusahaan telah memberikan pengetahuan K3 kepada pekerja. Akan tetapi sebaiknya perusahaan 

memberikan test terkait materi pengetahuan K3 sebelum dan sesudah dilakukan pengetahuan K3 

kepada pekerja. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mengukur apakah pengetahuan K3 

yang dilakukan efektif atau tidak. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan juga disarankan 

untuk memberikan safety talk pada seluruh pekerja Home Industry C-Maxy Alloycasting. 
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3.5 Hubungan Sikap Pekerja dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang memiliki sikap negatif 

lebih banyak dari pada responden yang memiliki sikap positif. Selain itu berdasarkan hasil 

penelitian, responden yang memiliki sikap negatif lebih banyak mengalami kecelakaan kerja dari 

pada responden yang memiliki sikap positif. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara sikap pekerja dengan terjadinya kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting tahun 2018. Dari 45 orang pekerja, yang bersikap positif sebanyak 20 orang (44,4%), 

pekerja yang bersikap negatif sebanyak 25 orang (55,6%) dan pernah mendapat kecelakaan kerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pekerja dengan 

terjadinya kecelakaan kerja. 

Berdasarkan jurnal internasional Relationship Of Safety and Healt Knowledge Work and 

Attitude Use Of Self Protection Tools With The Event Of Work Accidents, berdasarkan data hasil 

penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara sikap pekerja dalam penggunaan APD dengan 

terjadinya kecelakaan. Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif tentang sikap pekerja dalam 

pemakaian APD pada pengrajin pisau batik memiliki mayoritas sikap dengan kategori rendah yaitu 

sebesar 14 responden dengan persentase 45,2%. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak 

menggunakan secara lengkap hanya masker, sarung tangan dan topi serta sandal dari karet karena 

yang ada hanya itu, memang pada awal mereka bekerja diberikan secara lengkap namun karena 

pekerja tidak memakainya maka kemudian hanya disediakan yang diminta pekerja saja. Alasan lain 

pekerja tidak memakai karena kalau memakai lengkap mereka merasa tidak bebas bergerak dan 

tidak praktis. Mereka juga tidak takut terkena lontaran bunga api saat menggerinda dan proses 

pembakaran karena berdasarkan pengalaman mereka. Dari kejadian kecelakaan kerja di atas 

terdapat satu pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja karena sikap pemakaian APD yang buruk 

dengan tidak memakai masker dan sarung tangan apabila sedang mengerjakan pekerjaan dan juga 

tidak adanya sikap hati-hati dari pekerja. Hal ini merupakan faktor psikologis bagi pekerja yang 

harus memakainya dan aspek ini harus diperhatikan agar tidak timbul masalah baru bagi 

pemakainya (Rudyarti, 2017). 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2017), berdasarkan 

hasil penelitiannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

sikap terhadap keselamatan kerja dengan komitmen organisasi pada pegawai (p < 0,001). Semakin 

positif sikap terhadap keselamatan kerja maka akan semakin tinggi komitmen organisasi. 
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Sebaliknya, semakin negatif sikap terhadap keselamatan kerja maka semakin rendah komitmen 

organisasi. Sikap terhadap keselamatan kerja memberikan sumbangan efektif sebesar 60,1% pada 

variabel komitmen organisasi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Siregar, 2014) bahwa terdapat hubungan antara sikap 

dengan kecelakaan kerja dengan p < 0,002. Sikap yang diukur dalam penelitian tersebut adalah 

respon responden resiko kecelakaan kerja kebijakan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan 

kerja. Sebagian besar responden dari penelitian Siregar (2014) memiliki sikap kurang/negatif 

tentang pencegahan kecelakaan kerja dan kebijakan keselamatan kerja, dari 106 responden ada 56 

responden (52,8%) yang sikapnya kurang. 

Pekerja yang memiliki sikap positif akan merasa bahwa pencegahan terhadap kejadian tidak 

diinginkan seperti kecelakaan kerja. Mereka akan merasa dan berpendapat bahwa prosedur dan 

peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan dibentuk untuk melindungi dan 

meningkatkan produktivitas pekerja. Sikap yang positif dapat menimbulkan perilaku yang  positif 

sehingga sikap positif ini dapat menghindarkan pekerja dari kecelakaan ringan bahkan kecelakaan 

kerja yang lebih berat. Sebaliknya pekerja yang memiliki sikap negatif akan cenderung tidak peduli 

terhadap lingkungan dan bahaya disekitarnya. Mereka merasa dan berpendapat bahwa prosedur dan 

peraturan keselamatan dan kesehatan kerja hanya dibuat dan dibentuk untuk kepentingan 

perusahaan dan hanya membebani pekerja dengan beberapa peraturan yang menghambat kinerja. 

Sehingga pekerja yang memiliki sikap negatif tidak mampu untuk melakukan pencegahan terhadap 

kecelakaan ringan dan kecelakaan kerja lainnya (Utommi, 2017). 

 Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting, kecelakaan kerja disebabkan karena masih ada pekerja yang bersikap dengan cara 

kerja yang tidak aman, seperti sebagian pekerja tidak menyadari adanya potensi bahaya dari setiap 

alat, bahan, dan mesin yang digunakan pada saat bekerja sehingga bisa menyebabkan terjadinya 

kecelakaan kerja pada karyawan di Home Industry C-Maxi Alloycasting, juga masih terdapat posisi 

kerja yang salah, sehingga dapat menyebabkan kelelahan pada pekerja yang bisa menyebabkan 

kecelakaan kerja. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan perusahaan guna mengurangi 

kecelakaan adalah membuat pemodelan dengan menghadirkan beberapa pekerja yang berprestasi 

sebagai model yang patut ditiru oleh pekerja lain. Dengan adanya pemodelan tersebut diharapkan 

dapat mempengaruhi sikap positif pekerja. Selain itu melaksanakan safety talk dan penyuluhan 

keselamatan sebagai salah satu media informasi bagi pekerja. 
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3.6 Hubungan Kepatuhan Penggunaan APD dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang menjawab tidak patuh 

terhadap penggunaan APD lebih banyak dari pada responden yang patuh terhadap penggunaan 

APD. Selain itu berdasarkan hasil penelitian, responden yang tidak patuh terhadap penggunaan 

APD lebih banyak mengalami kecelakaan kerja dari pada responden yang yang patuh terhadap 

penggunaan APD. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan APD 

dengan terjadinya kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting tahun 2018. Dari 45 

orang pekerja, yang menggunakan APD secara baik sebanyak 20 orang (44,4%), pekerja yang tidak 

menggunakan APD sebanyak 25 orang (55,6%) dan pernah mendapat kecelakaan kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara praktik penggunaan APD dengan 

tejadinya kecelakaan kerja. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astiningsih, 2018), berdasarkan hasil 

penelitiannya adanya hubungan antara penerapan program inspeksi terhadap kepatuhan penggunaan 

APD pada pekerja disebabkan oleh petugas K3 belum konsisten untuk menegur pekerja yang tidak 

patuh menggunakan APD, inspeksi juga tidak selalu dilaksanakan setiap hari dibeberapa area 

pekerjaan, petugas K3 ketika melakukan inspeksi jarang berinteraksi yang positif dengan pekerja, 

sehingga pekerja tidak termotivasi untuk patuh menggunakan APD dengan adanya program 

inspeksi ini. Apabila seseorang dalam suatu kelompok melakukan suatu interaksi atau percakapan 

dimana orang tersebut berbicara dengan cenderung dominan, tidak bersahabat dan emosional, maka 

orang tersebut akan dipandang sebagai seseorang yang kasar dan dapat membawa pengaruh negatif 

pada perilaku orang-orang disekitarnya.11 Interaksi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

dapat dilakukan oleh petugas K3 sebagai bentuk persuasi kepada pekerja agar dapat mengikuti 

aturan yang berlaku di tempat kerja. Komunikasi yang dilakukan bersifat persuasif dengan 

mengajak pekerja untuk patuh menggunakan APD agar dapat bekerja secara aman dan tujuan untuk 

meminimalisir kecelakaan kerja dapat tercapai. 

 Berdasarkan jurnal internasional Factors Associated With Compliance Behavior of PPE use 

on Employee Parts Press Shop menyebutkan bahwa 16,2% kecelakaan kerja disebabkan oleh alat, 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena faktor manusianya itu 

sendiri. Kurangnya kesadaran karyawan dalam menggunakan APD, meskipun APD telah 

disediakan oleh perusahaan, dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh karyawan (lelah, ngantuk 

dan lain-lain) dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi karena karyawan kurang 
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memahami pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Dengan demikian walaupun upaya 

pemakaian APD merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, namun hal itu dapat membantu 

mengurangi tingkat kecelakaan kerja (Candra, 2015). 

Pekerja yang patuh terhadap penggunaan APD memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk 

melindungi dirinya terhadap bahaya keselamatan kerja karena mereka mengerti risiko yang diterima 

jika berperilaku patuh ataupun tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Pekerja yang patuh akan 

selalu berperilaku aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat mengurangi jumlah 

kecelakaan kerja. Sebaliknya pekerja yang tidak patuh terhadap peraturan akan cenderung 

melakukan kesalahan dalam setiap proses kerja karena tidak mematuhi standar dan peraturan yang 

ada. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki kesadaran terhadap keadaan yang berbahaya 

dan risiko yang diterima. Mereka merasa bahwa peraturan hanya akan membebani dan menjadikan 

pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Pekerja yang tidak patuh akan berperilaku tidak aman karena 

merasa menyenangkan dan memudahkan pekerjaan. Misalnya pekerja tidak memakai alat 

pelindung diri berupa safety helmet dan safety shoes karena merasa tidak nyaman dan mengganggu 

proses kerja yang ada. Mereka merasa lebih tahu seluk beluk pekerjaan sehingga tidak perlu adanya 

alat pelindung diri dan prosedur- prosedur yang menurut mereka memberatkan. Hal inilah yang 

dapat meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan ringan bahkan kecelakaan kerja yang lebih berat 

(Putra, 2012). 

 Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting, kecelakaan kerja disebabkan karena banyak para pekerja yang sudah diberikan alat 

pelindung diri dari perusahaan namun mereka enggan menggunakan alat tersebut, karena 

ketidaknyaman dalam bekerja ketika menggunakan alat tersebut. Kesadaran akan manfaat 

penggunaan APD perlu ditanamkan pada setiap tenaga kerja, karena perasaan tidak nyaman (risih, 

panas, berat, terganggu) merupakan salah satu alasan mengapa seorang pekerja tidak menggunakan 

APD. Hal inilah yang membuat risiko kecelakaan kerja semakin besar. Oleh karena itu, perlu 

diadakan penyuluhan atau training tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) kepada semua 

pekerja. Pembinaan yang terus menerus dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan pekerja. Salah 

satu cara yang efektif adalah melalui pelatihan. Peningkatan pengetahuan dan wawasan akan 

menyadarkan tentang pentingnya penggunaan APD, sehingga efektif dan benar dalam 

penggunaannya. 
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3.7 Hubungan Perilaku Pekerja dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang memiliki perilaku negatif 

lebih banyak dari pada responden yang memiliki perilaku positif. Selain itu berdasarkan hasil 

penelitian, responden yang memiliki perilaku negatif lebih banyak mengalami kecelakaan kerja dari 

pada responden yang memiliki perilaku positif. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara perilaku dengan terjadinya kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting tahun 2018. Dari 45 orang pekerja, yang berperilaku baik sebanyak 19 orang (44,2%), 

pekerja yang berperilaku buruk sebanyak 26 orang (57,8%) dan pernah mendapat kecelakaan kerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku pekerja dengan 

tejadinya kecelakaan kerja. 

Berdasarkan jurnal internasional Factors Relating to Occupational Accidents at Crumb 

Rubber Production Workers, menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian dari perilaku 

karyawan diketahui bahwa dari 25 responden yang berperilaku baik, ada sebanyak 11 responden 

(12.8%) yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan ada sebanyak 14 responden (16.3%) yang 

tidak pernah mengalami kecelakaan kerja. Dan dari 61 responden yang berperilaku buruk, ada 

sebanyak 47 responden (54.7%) yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan ada sebanyak 14 

responden (16.3%) yang tidak pernah mengalami kecelakaan kerja. Hasil persentasenya 

menunjukkan bahwa karyawan yang berperilaku buruk lebih cenderung terjadi kecelakaan kerja 

dibanding dengan berperilaku baik. Oleh karena itu, karyawan yang berperilaku buruk dapat 

menyebabkan kecelakaan dikarenakan kelalaian disaat bekerja (Sulhinayatillah, 2012). 

Penelitian ini sesuai dengan pernyataan dalam buku Institution of Occupational Safety and 

Health (IOSH) bahwa penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan 

oleh perilaku yang tidak aman yaitu, tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti 

standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, dan kondisi badan yang lemah. 

Presentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindarkan 

(seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan limgkungan atau peralatan yang tidak 

memenuhi syarat dan 73% dikarenakan perilaku tidak aman. 

Sedangkan penelitian (Djohan, 2013) yang menyatakan bahwa 80%-85% kecelakaan 

disebabkan oleh kelalaian atau kesahan manusia. Kelalaian atau kesalahan faktor manusia adalah 

salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, yang membutuhkan usaha untuk 

meningkatkan kemampuan pengetahuan termasuk kesehatan dan keamanan sehingga mengurangi 
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kejadian angka kecelakaan kerja. Selain itu penyebab tidak aman adalah tindakan dengan 

kecenderungan sikap dalam perilaku yang tidak diinginkan dalam membawa keluar dari pekerjaan. 

Dalam jurnal internasional Analysis Of Factors That Influence Work Accidents on 

Container Crane Operation menyebutkan bahwa penyebab langsung dari suatu kecelakaan adalah 

tindakan tidak aman dari operator container crane dan kondisi tidak aman area kerja. Kondisi tidak 

aman disini bisa kondisi dari alat kerjanya sendiri yaitu container crane atau kondisi kapal saat 

kegiatan bongkar muat, sedangkan untuk tindakan tidak aman disini adalah tindakan dari operator 

container crane itu sendiri yang mengakibatkan kecelakaan. Keadaan seperti itulah yang nantinya 

akan mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Sejauh ini penyumbang kecelakaan paling sering 

disebabkan oleh perilaku tidak aman dari pekerja. Hal ini dikarenakan sifat ceroboh dan ingin cepat 

selesai dalam melakukan pekerjaan. Berikut adalah faktor immediate cause yang mempengaruhi 

kecelakaan kerja (Ekasari, 2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan (Kemenkes, 2017) yang 

menyatakan bahwa kecelakaan kerja di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan 

menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi, sebagai faktor penyebab sering terjadi 

kecelakaan kerja oleh karena kurang kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja 

yang kurang memadai.  (Tresnaningsih, 2015)  menyatakan bahwa tidak mungkin menghilangkan 

kecelakaan kerja hanya dengan mengurangi keadaan yang tidak aman, karena pelaku kecelakaan 

kerja adalah manusia. Para ahli belum dapat menemukan cara yang benar-benar jitu untuk 

menghilangkan tindakan karyawan yang tidak aman.   

Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting, kecelakaan kerja disebabkan karena masih ada pekerja yang berperilaku tidak aman 

saat bekerja contohnya pekerja tidak mengikuti prosedur kerja saat mengoperasikan alat yang telah 

di tetapkan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan pekerja lebih besar beresiko terhadap 

terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga untuk dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan 

kinerja keselamatan dapat dicapai dengan upaya pengurangan perilaku tidak aman melalui 

penerapan program Behavior Based Safety (BBS) di tempat kerja yang pada akhirnya akan tercipta 

budaya keselamatan di tempat kerja. BBS adalah suatu proses yang menyediakan kesempatan bagi 

organisasi untuk menuju ke tingkat penerapan keselamatan yang lebih tinggi dengan 

mempromosikan respon proaktif dengan menggunakan suatu indikator penting yang dapat 

mempersentasikan secara statistik, membangun kepemilikan, kepercayaan dan kesatuan seluruh 

tim, dan mengembangkan peluang pemberdayaan yang berkaitan dengan keselamatan karyawan 

(Healty & Safety Protection, 2011). 
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3.8 Hubungan Pengawasan K3 dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang menjawab pengawasan 

rendah lebih banyak dari pada responden yang menjawab pengawasan tinggi. Selain itu berdasarkan 

hasil penelitian, responden yang menjawab pengawasan rendah lebih banyak mengalami 

kecelakaan kerja dari pada responden yang menjawab pengawasan tinggi. Hasil uji chi square 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengawasan dengan terjadinya kecelakaan kerja di Home 

Industry C-Maxi Alloycasting tahun 2018. Dari 45 orang pekerja, yang berperilaku baik sebanyak 

10 orang (22,2%), pekerja yang berperilaku buruk sebanyak 35 orang (77,8%) dan pernah 

mendapat kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengawasan K3 dengan tejadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil analisis multivariat, 

variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja adalah pengawasan K3. 

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pengawasan, 

sebagian besar adalah responden memiliki pengawasan K3 yang buruk yaitu sebanyak 35 

responden (77.8%). Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 

pengawasan K3 memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan 

nilai p value = 0,000 dan nilai koefisien regresi sebesar 4,563. Ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja 

di Home Industry C-Maxi Alloycasting. 

Berdasarkan jurnal internasional Monitoring Factors Related to Events Work Accidents At 

Employees, terlihat bahwa kecelakaan kerja lebih tinggi pada persentase responden yang 

berpendapat bahwa pengawasan kurang baik sebesar (36,7%). Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengawasan dengan kecelakaan kerja. Menurut data 

univariat terlihat bahwa kurang dari separoh pengawasan kurang baik (41,7%). Ketaatan seseorang 

terhadap peraturan K3, dengan P value 0,000 < 0,001. Pengawas telah megetahui kebiasaan dan 

lingkungan pekerja, namun pekerja masih melanggar aturan mengenai K3 yang diterapkan di 

perusahaan tersebut. Untuk itu perlu adanya tindakan tegas dari pimpinan perusahaan terhadap 

karyawan yang tidak taat dengan aturan (Hadi, 2017). Hasil uji ini sesuai dengan penelitian 

(Noviandry, 2013) yaitu ada hubungan antara pengawasan dengan penggunaan APD. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori Lawrence Green, bahwa perilaku pekerja tersebut dipengaruhi 

oleh reinforcing factor yaitu dorongan dari pengawasan yang dilakukan oleh mandor/ supervisor. 

Penelitian ini juga mendukung teori Swiss Cheese yang menyatakan bahwa program K3 diterapkan 

untuk menghalangi terjadinya tindakan tidak aman seperti patuh atau tidaknya pekerja dalam 
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menggunakan APD. Adanya hubungan antara penerapan program pengawasan terhadap kepatuhan 

penggunaan APD pada pekerja disebabkan oleh beberapa mandor/supervisor ada yang 

mengabaikan pekerjanya yang tidak patuh menggunakan APD, mandor/supervisor dalam 

melakukan pengawasan penggunaan APD pada pekerja juga belum mendetail, seperti masih ada 

pekerja yang tidak sesuai dalam pemakaian APD sepatu safety, helmet safety dan sarung tangan 

pekerja. Selain itu, mandor yang memiliki pekerja banyak tidak bisa mengawasi pekerjanya secara 

detail sehingga kepatuhan penggunaan APD tidak terlalu diperhatikan. Oleh karena itu, pekerja 

tidak termotivasi untuk patuh menggunakan APD dengan adanya program pengawasan ini. 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arianzah, 2017) tentang 

pengaruh pengawasan, kesehatan dan keselamatan kerja terhadap motivasi dan kinerja karyawan 

pada Kabupaten Indra Giri Hulu. Pengawasan kerja merupakan variabel yang sangat penting bagi 

organisasi, dengan pengawasan kerja yang baik bagi seorang karyawan, akan memberikan dampak 

terhadap kinerja mereka dan tentunya dengan kinerja karyawan yang baik akan tercapai tujuan dari 

organisasi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, membuktikan bahwa nilai (p value 

0,002) diketahui bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian (Siregar, 2014) hasil uji chi-square menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara pengawasan dengan kecelakaan kerja dimana P value 0,020. Pengawasan yang 

dilakukan mandor masih belum berjalan dengan baik pengawas kurang memperhatikan 

kelengkapan penggunaan APD pada pekerja, hal ini terjadi karena mandor yang ada di area pabrik 

kurang displin dan tegas dalam pengawasan yang dilakukan di area pabrik sewaktu pekerja bekerja. 

Dalam hal ini pihak managemen harus melakukan evaluasi dan mengadakan pembicaraan dan juga 

pelatihan kepada mandor agar bekerja dengan lebih displin dan tegas dalam mengawasi pekerja 

dalam bekerja. 

Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap mesin, dan 

faktor manusia (contoh: penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sikap atau cara bekerja di tempat 

kerja yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja.  Oleh karena itu, untuk mengurangi 

resiko kecelakaan kerja, perusahaan perlu mengawasi dan memperhatikan pekerja-pekerja yang 

bekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), Apakah Alat Pelindung Diri (APD) digunakan 

sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, tidak ada lagi yang lalai dalam menggunakan Alat Pelindung 

Diri (APD). Pemantauan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) harus rutin dilakukan, 

agar dalam penggunaannya lebih optimal dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 
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3.9 Hubungan Pelatihan K3 dengan Kejadian Kecelakaan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang menjawab pelatihan K3 

rendah lebih banyak dari pada responden yang menjawab pelatihan K3 tinggi. Selain itu 

berdasarkan hasil penelitian, responden yang menjawab pelatihan K3 rendah lebih banyak 

mengalami kecelakaan kerja dari pada responden yang menjawab pelatihan K3 tinggi. Hasil uji chi 

square menunjukkan bahwa ada hubungan antara pelatihan K3 dengan terjadinya kecelakaan kerja 

di Home Industry C-Maxi Alloycasting tahun 2018. Dari 45 orang pekerja, yang mendapat pelatihan 

K3 yang baik sebanyak 10 orang (22,2%), pekerja yang tidak mendapat pelatihan K3 sebanyak 35 

orang (77,8%) dan pernah mendapat kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil analisis multivariat, 

variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja adalah pelatihan K3. 

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pelatihan, sebagian 

besar adalah responden memiliki belum mendapatkan pelatihan K3 yaitu sebanyak 35 responden 

(77.8%). Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan K3 memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan nilai p value = 0,000 dan 

nilai koefisien regresi sebesar 4,563. Ini menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel 

yang paling dominan berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting. 

Pelatihan K3 merupakan proses membantu tenaga kerja untuk memperoleh efektifitas dalam 

pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang 

pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak. Pelatihan keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan pelatihan yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Kebutuhan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja antara satu perusahaan dengan perusahaan 

lain berbeda sesuai sifat bahaya, skala kegiatan dan kondisi pekerja. Pelatihan keselamatan dan 

kesehatan kerja sangat penting mengingat kebanyakan kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum 

terbiasa bekerja secara selamat. Penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau cara 

mencegahnya meskipun tahu tentang adanya suatu resiko (Ramli, 2010). 

Menurut jurnal internasional Relationship between Employee Health and Safety Perceptions 

with Unsafe Behavior in Unit Production Section, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pada 

umumnya responden mengemukakan bahwa mereka sudah mengikuti pelatihan K3, tetapi pada 

kenyataannya masih terdapat 4 orang yang mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengikuti 
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pelatihan K3 mungkin saja pada saat pelaksanaan pelatihan, pekerja tersebut tidak mengikutinya 

karena alasan tertentu, misalnya cuti atau sakit. Dilihat dari efek yang ditimbulkan jika telah 

mengikuti pelatihan K3, responden yang dulunya masih kurang pengalaman bekerja menyatakan 

bahwa setelah mengikuti pelatihan banyak hal yang sudah diketahui dan sangat berpengaruh pada 

performa pekerjaan yang dilakukan dan akan berperilaku aman saat bekerja, sebaliknya yang tidak 

mengikuti pelatihan mayoritas menjawab akan merasa takut dalam bekerja karena minimnya 

pengalaman dan pengetahuan tentang pekerjaannya tersebut. Disisi lain, responden yang tidak 

mengikuti pelatihan K3 pekerja juga merasa kurang ada pengaruh yang diberikan terhadap 

performa kerja. Pada penelitian ini terdapat responden yang telah mengikuti pelatihan K3, tetapi 

tergolong kategori berperilaku tidak aman dalam bekerja, karena adanya faktor lain yang 

mempengaruhi selain pengetahuan yang didapatnya dari pelatihan K3, yaitu keterampilan, motivasi, 

kemampuan intelegensi, dan personality, pengetahuan, keterampilan, motivasi, kemampuan 

intelegensi, dan personality karyawan harus baik (Shiddiq, 2014). Hal ini berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Junita yang menyatakan bahwa pekerja yang mendapatkan pelatihan 

K3 mempunyai kecenderungan lebih besar bertindak/berperilaku aman saat bekerja. 

Pemberian pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja yang dititik beratkan pada usaha-

usaha yang bertujuan untuk meminimalkan kecelakaan kerja ini sangat perlu. Selain itu untuk dapat 

memotivasi para pekerja perlu adanya peningkatan terhadap insentif dan skema lain seperti 

perawatan medis, kompensasi atau asuransi kesehatan pada pekerja sebagai salah satu kebijakan 

melindungi para pekerja. Oleh karena itu,pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga 

kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak 

aman. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu alat penting dalam 

menjamin kompetisi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja 

(Sastrohadiwiryo, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa adanya 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang setelah mendapatkan pelatihan. Pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dapat meningkatkan kemampuan peserta pelatihan, 

karena dalam pelatihan tersebut terjadi proses belajar untuk lebih mengenal potensi bahaya yang 

dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja (Nasution, 2016).  

Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di Home Industry C-Maxi 

Alloycasting, kecelakaan kerja disebabkan oleh minimnya ahli-ahli K3 yang berada di perusahaan. 

Para calon pelatihan K3 yang bisa diikutsertakan dalam pelatihan K3 adalah pekerja yang memiliki 

pendidikan minimal D3, sedangkan di Home Industry C-Maxi Alloycasting, pekerja dominan 
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berpendidikan terakhir SMA, sehingga tidak bisa untuk diikutsertakan dalam pelatihan K3. Hal ini 

memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja yang disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan atau tenaga ahli K3 dalam meningkatkan pemahaman pekerja akan resiko-resiko 

kecelakaan kerja yang ada di Home Industry C-Maxi Alloycasting. Dengan masih kurangnya ahli-

ahli K3 di perusahaan, maka perusahaan perlu menambah tenaga kerja yang ahli dalam K3, karena 

dapat memberikan pengetahuan kepada pekerja lainnya dan tentunya nanti akan membantu 

mengembangkan pengetahuan K3 di Home Industry C-Maxi Alloycasting. Salah satu usaha untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting adalah dengan 

memberikan pembinaan terhadap pekerja. Pembinaan terhadap pekerja terutama mandor 

(pengawas) di lapangan yang mencakup pelatihan dan pendidikan. Tujuan pelaksanaan pelatihan 

K3 pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Dari hasil analisis regresi logistik berganda di atas dapat dihasilkan probabilitas kecelakaan 

kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting, maka  variabel pengawasan K3 dan pelatihan K3 

memiliki nilai koefisien yang paling besar yaitu sebesar 4,563. Ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja 

di Home Industry C-Maxi Alloycasting Tahun 2018. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat pengawasan K3 dan pelatihan K3 memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan melihat nilai hasil (Adjust R Square) untuk mencari 

variabel yang paling dominan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, diketahui bahwa nilai dari 

pelatihan K3 dan pengawasan K3 pada nilai yang dihasilkan sebesar 29,1%, hal ini berarti bahwa 

variabel pengawasan K3 dan pelatihan K3 merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kejadian kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting. Sedangkan faktor lain 

terjadinya kecelakaan kerja di Home Industry C-Maxi Alloycasting dipengaruhi oleh variabel-

variabel bebas seperti variabel pengetahuan K3 sebesar (58%), variabel sikap pekerja sebesar 

(8,3%), variabel praktik penggunaan APD sebesar (10,9%), variabel perilaku pekerja sebesar 

(16,8%). Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa variabel pengawasan K3 dan pelatihan K3 

merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebesar 

(29,1%). 
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4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian serta pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja 

bagian produksi di Home Industry C-Maxi Alloycasting, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukkan (p = 0,005 < 0,05).  

2. Ada hubungan antara sikap pekerja dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja 

bagian produksi di Home Industry C-Maxi Alloycasting, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukan (p = 0,000 < 0,05).  

3. Ada hubungan antara praktik penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja di bagian 

produksi Home Industry C-Maxi Alloycasting, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukan (p = 0,006 < 0,05).  

4. Ada hubungan antara perilaku pekerja dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja 

bagian produksi di Home Industry C-Maxi Alloycasting, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukan (p = 0,000 < 0,05).  

5. Ada hubungan antara pengawasan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja 

bagian produksi di Home Industry C-Maxi Alloycasting, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukan (p = 0,000 < 0,05). Berdasarkan hasil analisis multivariat, pengawasan K3 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 4,563 dan nilai (Adjust R Square) sebesar 29,1%.. 

6. Ada hubungan antara pelatihan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja bagian 

produksi di Home Industry C-Maxi Alloycasting, dengan nilai significancy pada hasil 

menunjukan (p = 0,000 < 0,05). Berdasarkan hasil analisis multivariat, pelatihan K3 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 4,563 dan nilai (Adjust R Square) sebesar 29,1%. 
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