
BAB I

PLNDAHLLLAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan proyek-proyek konstruksi baik bangunan gecLing nuuipun

bangunan sipil, daerah Yogyakarta menyebabkan meningkalnva lenaga keija vang

dibutuhkau. Teknologi yang dipakai dalam pelaksanaan peinbangunan makm

tmggi. dan bermacam-macam wujud peinbangunan yang dihasilkan. Oleh karena

itu untuk mcnghasilkan produk yang bermutu dituntut usalia vang o:Mimai, serta

didukung dengan pemakaian dana. waktu dan sumber dava vang efisicn.

Keberhasilan industri jasa konstruksi tidak hanya semata-mata d tentukan

oleh pemakaian dana. waktu dan sumber dava yang efisien saja. akan letapi

ditentukan juga oleh prestasi dibidang keselamatan dan kesehalan kera dengan

memmunalkan tingkat kecelakaan pada pelaksanaan proyek konstruksi.

Terkait dengan keselamatan kerja, proyek konstruksi berdasarkan sifat

alamiahnya merupakan salah satu sektor industri yang meirpmvai resiko

keveiakaan kerja yang sangal tmggi. Babaya terhadap keselamakm Kerja adalab

babaya yang sclalu mcngancam dan tidak terduga dapat mcnvcb.ibkan suaiu

kecelakaan tenaga kerja ( kemalian, kerusakan material, kerusakan alal atari

kemsakan konstruksi ).

 



Kecelakaan-kecelakaan senng diakibatkan oleh suaiu kombinasi dari

tingkah laku yang tidak ainan dan kondisi yang tidak aman. alau salah saiunya.

Kondisi t:dak aman dapat dipecahkan dan dikontrol dengan perauiran-peraturan

dan persyaratan-persyaratan konstruksi. Untuk tingkah manusia suatu pendekatan

secara efektif dari hubungan manusia akan memngkatkan program-program

keselamatan kerja dan menjadikan tingkah laku yang aman menjadi kebiasaan

para pekerja.

Disadari atau tidak kecelakaan keija |iada provek konshuks; secara

langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian. baik kerug an yam.'

dialami oleh pekerja dan keluarganya maupun kerugian ekonom s vang

ditanggung oleb perusahaan konstruksi yang bersangkutan.

1.2. Pokok Pennasalahan

Penelitian mi menitik-beratkan lerjadinya kecelakaan kerja pada provek

konstruksi yaitu :

a. Mencari faktor-faktor yang menyehabkan lerjadinya kecelakaan kerja.

b. Seberapa jauh pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kecelakaan keria.

!.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir sebagai berikut:

a. Mendapatkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

b. Mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut terhadap kecelakaan kerja.

 



1.4. Batasan Masalah

Kajian ini dititik beratkan sesuai dengan tujuan penelitian. Agar penelitian

ini tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan penelitian. maka penyusun

memberikan batasan-batasan masalah sebagai benkut :

a. Lokasi provek di Yogyakarta.

b. Jumlah lantai bangunan minimal 3 lantai.

c. Pekerjaan proyek pada tahun 2001

d. Jumlah sanipel yang ditelili minimal 40

1.5. Manfaat Penelitian

a. Memberi masukan pada dimia jasa konslniksi mengenai I'aklor-I'aklor

penyebab lerjadinya kecelakaan kerja, dan seberapa jauh hiibungannva

terhadap tingkat kecelakaan kerja.

b. Menambah pengeiahuan tentang faktor-faktor penyebab kecclaK.aan Kerja. dan

hubungannya terhadap tingkat kecelakaan kerja.

1.6. Sistematika Penulisan

a. Bab I Pendahuluan

b. Bab II Studi Pustaka

c. Bab III Landasan Teori

d. Bab IV Hipotesis

e. Bab V Metode Penelitian

f. Bab VI Pelaksanaan, Hasil. ldentilikasi Dan Anahsis Hasil

g. Bab VI Kesimpulan

 


