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ABSTRAK 

 

Nama : Restu Dwi Anjayani 

Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Judul Skripsi   : Hubungan Antara Perilaku Tidak Aman Dengan 

Kejadian kecelakaan Dibagian Pressing PT Suzuki 

Indomobil Motor Tahun 2017 

 

Faktor penyebab kecelakaan disebabkan oleh faktor tindakan tidak 

aman (unsafe acts) 85 % dan kondisi yang tidak aman (unsafe condition) 

15 %. faktor tindakan tidak aman (unsafe acts) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu tidak adanya pengetahuan, tidak memiliki keterampilan dan 

tidak adanya motivasi sehingga perilaku pekerja bekerja hanya 

berdasarkan tuntutan atasan dan pengalaman pribadi. 

Penelitian ini dilakukan pada pekerja unit pressingPT Suzuki 

Indomobil Motor pada Januari-Maret 2017. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 51 orang dan menggunakan desain penelitian 

cross sectional study. Uji statistik yang digunakan adalah uji Contingency 

Coefficient. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kejadian 

kecelakaan kerja dan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

perilaku dengan faktor pendukung usia , masa kerja dan status karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian jumlah yang pernah mengalami kecelakaan 34 orang 

(66.7%). Hasil analisa bivariat menunjukan tidak adanya hubungan antara usia 

dengan kejadian kecelakaan kerja (p value = 0,541),masa kerja (p value = 0,670 

),status karyawan (p value = 0,810) dan perilaku (p value = (1,000). 
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ABSTRACT 

 

The factors of accidents caused by unsafe acts is 85% and unsafe 

condition is 15%. Unsafe acts are influenced by several factors such as 

lack of knowledge, lack of skills and no motivation so they works only on 

the basis of the boss's demands and personal experience. 

This research was conducted on PT Suzuki Indomobil Motor pressing 

unit workers in January-March 2017. The number of samples in this study 

as many as 51 people and using cross-sectional study design. This 

statistical test uses the Contingency Coefficient test. Dependent variable in 

this research is the incidence of accidents and independent variable in this 

research is behavior with the factor supporting age, length of working and 

employee status. 

Based on the results of research the number of people who have had an 

accidents are 34 people (66.7%). The result of bivariate analysis shows 

that there is no correlation between age with occupational accidents (p 

value = 0,541), service period (p value = 0,670), employee status (p value 

= 0,810) and behavior (p value = 1,000 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Industri otomotif di Indonesia saat ini 

mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari peningkatan 

jumlah penjualan dan juga jumlah produsen otomotif yang mendirikan 

pabriknya di Indonesia. Pertumbuhan industri otomotif tidak pernah 

lepas dari bertambahnya jumlah tenaga kerja di suatu perusahaan. 

Tenaga kerja merupakan asset paling berharga dalam 

menentukan proses operasi perusahaan. Di saat perusahaan 

memutuskan untuk menerima seseorang bekerja pada dasarnya 

perusahaan telah mengambil risiko yang berkaitan dengan tenaga 

kerja.  

PT SIM (Suzuki Indomobil Motor) merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang manufaktur otomotif kendaraan roda empat. 

Perusahaan ini berdiri diairea tanah seluas 363.665m² dengan luas 

bangunan 89.100m² dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 

±2000 orang. 

PT SIM mempunyai beberapa tahapan proses produksi yaitu 

proses pressing, welding, painting dan assembling (perakitan roda 

empat) dengan menggunakan berbagai peralatan berteknologi tinggi 

seperti mesin atau alat berat serta bahan kimia berbahaya. Setiap 

proses ditempatkan di section masing-masing yang saling 

berhubungan dan saling berurutan dimana setiap proses harus 

menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan standar yang 

ditetapkan sehingga menjadi satu produk yang siap pakai dan 

mampu bersaing dipasaran. 

Dari data master report safety tahun 2011 sampai 2013 PT. 

Suzuki indomobil motor, kecelakaan tertinggi terdapat di tahun 2011 

yaitu berjumlah 7 kasus kecelakaan dimana kecelakaan tersebut 

terjadi di section assembling 1 kasus kecelakaan, section welding 4 
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kasus kecelakaan, section painting 1 kasus kecelakaan, dan di 

section pressing 1 kasus kecelakaan. Pada tahun 2012 mengalami 

penurunan menjadi 5 kasus kecelakaan dimana kecelakaan tersebut 

terjadi di section assembling 1 kasus kecelakaan, section welding 2 

kasus kecelakaan, section painting 2 kasus kecelakaan, dan di 

section pressing 1 kasus kecelakaan, pada tahun 2013 kasus 

kecelakaan mengalami penurunan menjadi 3 kasus yaitu di section 

assembling 2 kasus kecelakaan dan di section welding 1 kasus 

kecelakaan. 

Dari data rekap nearmiss yang diperoleh tahun 2015 sampai 

2016 ada temuan-temuan nearmiss , yaitu berjumlah 369 kasus 

dimana nearmiss tersebut terjadi di section pressing 89 kasus temuan 

nearmiss, section welding 81 kasus temuan nearmiss, section 

painting 94 kasus temuan nearmiss, final inspection 27 kasus temuan 

nearmiss,section assy 78 kasus temuan nearmiss. 

Data kecelakaan di pressing, Pada tahun 2012 ada dua kasus 

kecelakaan yaitu lengan kanannya terkena semburan api sedang 

memperbaiki Cutting Torch dan tangan kiri tergores plat. 

Berdasarkan dari data master report safety tahun 2011 sampai 

2013 dan dari rekap nearmiss tahun 2015 sampai 2016 kecelakaan 

atau nearmiss tersebut disebabkan oleh pekerja yang tidak 

berperilaku aman diseperti tidak memakai APD, tidak bekerja sesuai 

prosedur dan sebagainya. 

Menurut Suma’mur faktor penyebab kecelakaan disebabkan 

oleh faktor tindakan tidak aman (unsafe acts) 85 % dan kondisi yang 

tidak aman (unsafe condition) 15 %. faktor tindakan tidak aman 

(unsafe acts) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tidak adanya 

pengetahuan, tidak memiliki keterampilan dan tidak adanya motivasi 

sehingga perilaku pekerja bekerja hanya berdasarkan tuntutan 

atasan dan pengalaman pribadi. 

Menurut Champbell et al (1996) dalam Neal dan Griffin (2002) 

mengungkapkan bahwa hanya tiga penentuan yang mempengaruhi 
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perbedaan kinerja individu yaitu pengetahuan, keterampilan dan 

motivasi. 

Jika individu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai untuk memenuhi peraturan keselamatan atau 

berpartisipasi dalam aktivitas keselamatan maka dia tidak akan 

berkemampuan untuk menampilkan tindakan-tindakan tersebut. 

Jika individu tidak memiliki motivasi yang memadai untuk 

memenuhi peraturan keselamatan atau berpartisipasi dalam aktivitas 

keselamatan maka dia akan memilih untuk menjalankan 

tindakan-tindakan tersebut. Antisiden kinerja digambarkan sebagai 

faktor yang mempengaruhi perilaku melalui efek pengetahuan, 

keterampilan dan motivasi. 

Dalam upaya penerapan EHS (Environment Health Safety) 

yang telah dilakukan PT SIM maka perusahaan telah membuat 

beberapa program antara lain menerapan program 5S (Seiri, Seiton, 

Seiketsu, Shitsuke, Seiso) untuk kompetensi pekerja perusahaan 

telah memberikan beberapa pelatihan mengenai basic fire fighting, 

emergency respond dan Rescue. Dalam upaya pengendalian 

kecelakaan kerja perusahaan telah menyediakan APD (Alat 

Pelindung Diri) dan pemakaian APD diatur dalam form daftar induk 

dokumen ISOS pemakaian standar APD. Untuk aktivitas 

pekerjaan,perusahaan telah membuat standar operasional prosedur 

dalam bentuk ISOS, LKO dan LIK. 

Berdasarkan latar belakang tersebut tingginya angka 

kecelakaan, angka nearmiss yang terjadi, perilaku-perilaku pekerja 

yang selama bekerja serta risiko-risiko yang akan terjadi akibat dari 

aktivitas di bagian pressing disebabkan oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah faktor manusia yang diakibatkan oleh adanya 

perbedaan perilaku pekerja mengenai risiko keselamatan kerja. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat perilaku pekerja 

terhadap risiko keselamatan kerja pada pekerja di bagian pressing 

karena kecelakaan kerja sebagian besar disebabkan oleh unsafe act. 
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Selain itu perlu juga dilihat hubungan perilaku pekerja mengenai 

risiko keselamatan kerja dan pengalaman kecelakaan dibagian 

pressing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana hubungan karakteristik Demografi dan okupasi 

dengan perilaku pekerja terhadap kejadian kecelakaan kerja ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan perilaku pekerja   

dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja Bagian 

pressing PT. Indomobil suzuki motor. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mengetahui hubungan antara usia dengan 

kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja Bagian 

pressing PT SIM Tambun II Bekasi 

1.3.2.2 Untuk mengetahui hubungan antara status karyawan 

dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja 

Bagian pressing PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) 

Tambun II Bekasi. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja 

dengan kejadian kecelakaan kerja dibagian pressing 

PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) Tambun II Bekasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

1.4.1.1 Dapat menambah pengetahuan,wawasan, dan 

mengembangkan ilmu dalam bidang K3 dalam 

melaksanakan penelitian. 
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1.4.1.2 Memahami bagaimana perilaku dapat mempengaruhi 

pekerja dalam bekerja agar bekerja secara aman dan 

sesuai prosedur. 

1.4.1.3 Untuk mengetahui  hubungan faktor-faktor tersebut 

dengan perilaku terhadap kejadian kecelakaan kerja. 

1.4.1.4 Dalam mengembangkan ilmu K3 dalam praktik 

kondisi kerja yang sebenarnya. 

            

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan 

Dengan diketahuinya adanya hubungan antara perilaku 

dengan kejadian kecelakan dibagian pressing maka 

diharapkan pihak perusahaan dapat menambah informasi dan 

menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan program- 

program EHS di perusahaan dan dapat meningkatkan budaya 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Program Studi Keselamatan dan kesehatan  

1.4.3.1 Bermanfaat untuk menjadi masukan bagi program 

studi K3 dalam menangani permasalahan kejadian 

kecelakaan kerja. 

1.4.3.2 Sebagai bentuk kerjasama antara institusi yakni 

antara PT. SIM dengan Program Sarjana Terapan 

K3.  

 

1.5 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai perilaku yang 

dapat mempengaruhi kejadian kecelakan pekerja di bagian pressing 

PT. SIM. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan febuari 

sampai maret 2017 dan dilakukan di PT. SIM khususnya di section 

pressing. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

2.1  Perilaku 

 2.1.1 Definisi Perilaku 

Menurut (Ayu Irlianti, Endang Dwiyanti) Perilaku 

merupakan hasil kombinasi dari berbagai faktor, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan  

karakteristik bawaan yang dimiliki oleh seseorang, seperti 

kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, pengetahuan, 

sikap dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal merupakan 

lingkungan sekeliling yang dapat berupa lingkungan fisik, 

sosial, budaya, pendidikan, politik atau ekonomi. Lingkungan 

sebagai faktor eksternal ini yang paling banyak mempengaruhi 

perilaku seseorang sehingga terkadang seseorang 

mengadopsi suatu perilaku baru yang ada di lingkungannya. 

Pengadopsian perilaku ini bisa memberikan dampak yang baik 

atau buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. 

Ilmu pengadopsian perilaku kini mulai banyak digunakan 

dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk 

membantu menurunkan angka kecelakaan kerja yang terjadi. 

 Menurut Geller (2001), faktor perilaku merupakan 

aspek manusia dan faktor tersebut lebih sedikit diperhatikan 

dari faktor lingkungan. Perilaku tidak aman (unsafe behavior) 

merupakan penyebab dasar pada sebagian besar kejadian 

hampir celaka dan kecelakaan ditempat kerja. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan observasi mendalam terhadap kalangan 

pekerja mengenai perilaku kerja tidak aman. Umpan balik 

mengenai observasi terhadap perilaku telah terbukti sukses 

dalam mengurangi perilaku tidak aman para pekerja. Umpan 

balik yang diberikan dapat berupa lisan,grafik,tabel dan bagan, 

atau melalui tindakan perbaikan. 
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Menurut Tarwaka (2015), setiap organisasi perusahaan 

meliliki pendekatan yang berbeda-beda dalam penerapan 

perilaku K3 di tempat kerjanya, tetapi sebagian besar 

pendekatan yang digunakan pada prinsipnya sangat fleksibel, 

dan dapat disesuaikan dengan jenis organisasi perusahaan 

dan situasi yang terjadi diperusahaan masing-masing. 

 

2.2  Kejadian Kecelakaan Kerja 

 2.2.1 Definisi Kejadian Kecelakaan Kerja  

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan 

ada penyebab yang di timbulkan. Oleh karena itu kecelakaan 

dapat dicegah, asal kita cukup kemauan untuk mencegahnya. 

Oleh karena itu pula sebab kecelakaan harus diteliti dan 

ditemukan sumber bahaya yang bisa beresiko menimbulkan 

kecelakaan dan kerugian, agar untuk selanjutnya dengan 

usaha koreksi yang ditujukan kepada penyebab, maka 

kecelakaan dapat dicegah dan tidak terulang kembali 

(Suma’mur, 2014). 

Menurut Wibisono (2013) hal ini berarti sebagian besar 

responden sering mengalami kejadian kecelakaan ditempat 

kerja yang tidak di inginkan, tidak terduga tanpa terdapat unsur 

kesengajaan atau perencanaan dan merugikan terhadap 

manusia itu sendiri. 

 2.2.2 Penyebab Kecelakaan Kerja 

Sebab kecelakaan akibat kerja hanya ada dua golongan 

penyebab. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan 

lingkungan, yang meliputi segala sesuatu selain manusia. 

Golongan kedua adalah faktor manusia itu sendiri yang 

merupakan penyebab kecelakaan. Faktor mekanis dan 

lingkungan dapat pula dikelompokkan menurut keperluan 

dengan suatu maksud tertentu.  
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Kecelakaan diperusahaan dapat disusun menurut 

kelompok pengolahan bahan, mesin penggerak dan 

pengangkat, terjatuh dilantai dan tertimpa benda jatuh, 

pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan tangan, 

luka bakar, dan lain sebagainya (Suma’mur, 2014). 

 

 2.2.3 Upaya pencegahan kecelakan kerja  

Upaya pencegahan kecelakaan kerja menurut 

Suma’mur  (2014) dapat dilakukan melalui 12 hal yaitu 

peraturan perundangan yaitu ketentuan yang diwajibkan 

mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, 

kontruksi,perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, 

pengujian dan cara  kerja peralatan industri, tugas pengusaha 

dan buruh, latihan, supervisi medis, P3K dan pemeriksaan 

kesehatan. 

Standardisasi yaitu penetapan standar resmi, setengah 

resmi atau tak resmi misalkan kontruksi mengenai syarat 

keselamatan sesuai instruksi peralatan industri dan Alat 

Pelindungan Diri (APD),Pengawasan terhadap ketentuan 

undang-undang yang wajib dipatuhi. Penelitian bersifat teknik 

yang meliputi sifat dan bentuk bahan yang berbahaya, 

penyelidikan tentang pagar pengamanan,pengujian alat 

perlindungan diri, Riset medis yang meliputi terutama 

penelitian tentang efek fisiologi dan patologis dan keadaan fisik 

yang mengakibatkan kecelakaan yang tidak terduga,Penelitian 

Psikologi yaitu penyelidikan tentang bentuk kejiwaan yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan, Penelitian tentang 

statistik dilakukan  untuk menetapkan jenis kecelakaan yang 

terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam perkerjaan 

apa, sebab-sebabnya, Pendidikan diarahkan pada pendidikan 

keselamatan dan kurikulum teknik, beberapa sekolah 

pelatihan. Pelatihan yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, 
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khusunya tenaga kerja yang baru, dalam keselamatan kerja. 

Penggairahan yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau 

pendekatan lain untuk menimbulkan  sikap untuk selamat, 

dan Asuransi yaitu pemberian insentif finansial untuk 

meningkatkan pencegahan kecelakaan misalkan dalam bentuk 

pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika 

tindakan keselamatan sangat baik usaha keselamatan pada 

tingkat perusahaan yaitu merupakan ukuran utama efektif 

tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pola kecelakaan 

terjadi pada suatu perusahaan sangat bergantung kepada 

tingkat kesadaran  akan keselamatan kerja oleh semua pihak 

yang bersangkutan. 

 

2.3  Hubungan Usia terhadap perilaku K3 

 Pekerja dengan usia lebih muda secara psikologi akan 

cenderung lebih cepat, agresif, tergesa-gesa dan terburu-buru dalam 

bekerja sehingga cenderung melakukan unsafe action yang 

berpontensi mengurangi kinerja bahkan mengakibatkan kecelakaan 

kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena usia dapat mempengaruhi 

unsafe action, namun perlu ditekankan bahwa usia termasuk 

karakteristik yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi 

unsafe action meskipun masih ada beberapa faktor lain yang 

mendominasi timbulnya unsafe action tersebut (Pratama,2015). 

Secara umum mengetahui bahwa beberapa fisik, seperti 

penglihatan, pendengaran, dan kecepatan reaksi, menurun sesudah 

usia 30 tahun atau lebih. Sebaliknya, mereka yang  masih usia muda 

lebih menyadari akan bahaya. Masalah pencegahan kecelakaan 

pada pekerja usia muda sedikit berbeda dengan tenaga kerja usia 30 

tahun atau lebih. 

Efek terhadap terjadinya kecelakaan masih terus diteliti. 

Namun begitu, terdapat kecenderungan bahwa beberapa jenis 

kecelakaan seperti terjatuh lebih sering terjadi pada tenaga kerja 
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berusia 30 tahun atau lebih dari pada tenaga kerja berusia muda. 

Kecelakaan rata-rata lebih meningkat mengikuti pertambahan usia. 

Kenyataan ini perlu diperhatikan dan diteliti kebenarannya 

diperusahan-perusahaan. (Suma’mur, 2014). 

 

2.4  Hubungan Masa Kerja Terhadap Perilaku K3 

Menurut Winarsunu (2008), orang-orang yang masih menetap 

di perusahaan memiliki pengalaman kerja yang lebih lama, itu karena 

mereka memang tidak memiliki alasan untuk keluar dari perusahaan 

kecuali karena usia atau mengalami kecelakaan kerja. Sehingga 

masa kerja atau pengalaman kerja yang lama bukan merupakan 

faktor penentu bahwa pekerja dapat berperilaku aman selama 

bekerja (Pratama, 2015). 

Menurut Suma’mur (2014), masa kerja dapat menjadi 

penyebab dari terjadinya kecelakaan pada suatu pekerjaan karena 

tenaga kerja baru biasanya belum mengetahui secara mendalam 

tentang pekerjaan dan keselamatannya. Sementara itu, masa kerja 

yang lama ditambah dengan praktik yang terus-menerus  akan 

dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kecakapan 

seseorang, pekerjaan juga akan semakin bermutu dan cepat selesai 

(Paskarini,2014). 

 

2.5  Hubungan Pendidikan Terhadap Perilaku K3 

Pendidikan seseorang penting dan harus diperhatikan untuk 

meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya kesehatan da 

keselamatan kerja (Permana,2014). Namun menurut Pratama (2015), 

terdapat jenis pekerjaan tertentu yang lebih membutuhkan 

keterampilan, fisik,dan skill dibandingkan dengan kemampuan 

pendidikan formal. Sehingga faktor pendidikan belum tentu 

menentukan tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. 

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang 

mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja seperti tingkat 
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pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja serta sikap tenaga kerja 

itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya (Harianto ddk, 2014). 

Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir 

seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan 

kepadanya, selain itu pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat 

penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka 

melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja. Pada 

kenyataannya, pendidikan SLTA lebih terlatih dalam 

penyelenggaraan keselamatan kerja ditempat kerja karena telah 

mendapatkan materi pelajaran yang menyangkut keselamatan kerja 

dibanding dengan penddikan SD dan SLTP (Maulidhasari ddk ,2011). 

Sehingga diperlukan pelatihan terkait Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) juga diperlukan untuk memberikan informasi 

serta meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai bahaya dan 

risiko ditempat kerja. Hal tersebut diperlukan agar pekerja menjadi 

lebih berhati-hati dalam bekerja. Selain itu, perbaikan 

ketidaksesuaian desain peralatan diperlukan untuk meningkatkan 

kenyamanan pekerja dan mengurangi kelelahan yang dapat 

menimbulkan tindakan tidak aman (Hidayat ddk, 2014). 

 

2.6  Status karyawan  

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 

100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerjanya 

sering disebut karyawan tetap. 

Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak 

wajib mendapat pengesahan dari intstansi ketenagakerjaan terkait. 

Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat 

surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT 
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dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (probation) untuk 

paling lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, 

maka demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan 

sebagai pekerja tetap (PKWTT). Selama masa percobaan, 

Perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak 

boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. 

Sekarang kita telah mengetahui dasar-dasar mengenai jenis 

kontrak kerja. Yang paling sering ditanyakan adalah mengenai 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk para pekerja kontrak. 

Maka dari itu, Gajimu akan mencoba membahasnya dengan lebih 

detail. 

 

2.7  Kerangka Teori 

 

 

  

                                                                                   

    

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 
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3.2  Hipotesis penelitian  

3.2.1 Tidak Ada hubungan antara usia dengan kejadian kecekaan 

kerja   pada tenaga kerja Bagian Pressing PT. SIM Tambun II 

3.2.2 Ada hubungan antara status karyawan dengan kejadian      

kecelakaan kerja pada tenaga kerja Bagian Pressing PT. SIM 

Tambun II 

3.2.3. Tidak Ada hubungan antara masa kerja dengan  kejadian 

kecelakaan kerja pada tenaga kerja Bagian Pressing PT.SIM 

Tambun II. 

3.2.4. Ada hubungan antara perilaku dengan kejadian kecelakaan 

kerja pada tenaga kerja bagian pressing PT.SIM Tambun II 

 

3.3  Jenis dan rancangan penelitian  

Berdasarkan observasi penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan dedkriptif kuantitatif dengan desain cross 

sectional. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan melihat 

ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen pada sampel yang diamati. 

 

3.4 Populasi dan sampel penelitian  

3.4.1. Populasi  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

pekerja dibagian pressing PT. Suzuki indomobil motor yang 

berjumlah 103 pekerja.  

3.4.2 Sampel 

   3.4.2.1 Sampel Penelitian 

Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini,digunakan rumus (Suharsimi 

Arikunto, 2006) sebagai berikut : 

n =     N 

     N (d2)+1       
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Keterangan : 

N =  Besar Populasi 

n =  Besar sampel 

d = Tingkat keprcayaan atau ketepatan yang 

diinginkan (0,1) (Soekidjo Notoadmodjo, 

2004) 

Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

n  =      103 

       1+103(0,1)2=0,01 

=      103 

          1+20,3 

      n 50,7  atau dibulatkan menjadi 51 orang 

 

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner. Pada saat penelitian, kuesioner akan langsung dibagikan 

oleh peneliti kepada pekerja di pressing untuk dilengkapi. 

Data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

melalui kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner dibagi 

menjadi dua  yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 

Untuk pertanyaan tertutup terdiri dari dua bagian pertanyaan 

yaitu bagian pertama untuk pertanyaan mengenai kejadian 

kecelakaan, dan bagian kedua mengenai perilaku aman. 

Pengukuran variabel kejadian kecelakaan kerja dengan 

diberikan skor penilaian pada setiap jawaban, berdasarkan skala 

Guttman. Skala Guttman yang digunakan terdiri pilihan ganda. Skala 

Guttman yaitu pertanyaan dalam bentuk checklist atau pilihan ganda 

dengan pilihan tegas. Untuk kecelakaan kerja dan untuk perilaku 

aman bentuk pertanyaan dalam bentuk pilihan ceklis. Adapun 

penilaiannya: 

1. Untuk mengukur pertanyaan yang memiliki nilai positif, 

penilaiannya: 
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 Jika jawaban positif seperti ya dan benar diberi skor 1. 

 Jika jawaban negative seperti salah dan tidak diberi skor 0. 

 Jika tidak menjawab diberi skor 0. 

2. Sedangkan untuk pertanyaan yang memiliki nilai negatif 

penilaiannya terbalik, seperti: 

 Jika jawaban positif seperti ya dan benar diberi skor 0. 

 Jika jawaban negatif seperi salah dan tidak diberi skor 1. 

 Jika tidak menjawab diberi skor 0. 

Pengukuran variabel perilaku aman untuk pertanyaan positif 

diberi skor 4,3,2,1 dan pertanyaan negatif diberikan skor 

1,2,3,4.  

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain : 

a. Sangat setuju       a. selalu  

b. Setuju        b. Sering  

c. Ragu – ragu       c. Kadang-Kadang 

d. Tidak setuju       d. Tidak Pernah 

e. Sangat tidak setuju 

 

a. Sangat positif     a. Sangat baik 

b. Positif        b. Baik  

c. Negatif       c. Tidak baik 

d. Sangat negatif     d. Sangat tidak baik 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat 

diberi skor, misalnya : 

1. Setuju/selalu/sangat positif diberi skor 5 

2. Setuju / sering/positif diberi skor 4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor 3 

4. Tidak setuju / hampir tidak pernah/negatif diberikan skor 2 

5. Sangat tidak setuju / tidak pernah diberikan skor 1 . 
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Pemberian nilai pada kuesioner pertanyaan tertutup 

dilakukan dengan melihat nilai mean dari masing-masing 

variabel. Jika skor kuesioner melebihi nilai mean maka variabel 

dalam kuesioner tersebut dikategorikan baik. Jika skor variabel 

dalam kusioner di bawah mean atau sama dengan nilai mean 

maka dikategorikan kurang baik. Nilai mean digunakan sebagai 

acuan karena masing-masing variabel mempunyai distribusi 

normal dan tidak ada nilai ekstrim. 

Untuk pertanyaan tertutup terdiri tiga bagian pertanyaan 

yaitu bagian pertama untuk satu pertanyaan mengenai 

kecelakaan kerja, bagian kedua untuk pertanyaan perilaku 

aman, dan perilaku tidak aman. Pemberian nilai pada 

pertanyaan tertutup yaitu menganalisa isi jawaban dari 

responden, setelah itu diolah secara manual. 

 

3.7 Inklusi 

3.7.1 Yang termasuk kedalam sampel adalah pekerja yang sudah 

bekerja minimal 2 bulan. 

3.7.2 Pekerja berjenis kelamin laki-laki. 

 

3.8 Eklusi  

3.8.1 Pekerja yang baru bekerja selama 1 bulan tidak termasuk   

kedalam sampel  

3.8.2. Pekerja perempuan tidak menjadi sampel. 
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3.9  Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Istilah Definisi Alat  ukur 

dan Cara ukur 

Skala 

ukur 

Hasil ukur 

1. Usia Usia secara umum 

mengetahui bahwa 

beberapa kapasitas fisik, 

seperti 

penglihatan,pendengaran,

dan kecepatan reaksi, 

menurun sesudah usia 30 

tahun atau lebih. 

Kuisioner Nominal 1. ≥ 40 tahun 

2. < 40 tahun 

2. Masa kerja Masa kerja adalah masa 

kerja dapat menjadi 

penyebab dari terjadinya 

kecelakaan pada suatu 

pekerjaan karena tenaga 

kerja baru biasanya belum 

mengetahui secara 

mendalam tentang 

pekerjaan dan 

keselamatannya 

Kuisioner Nominal  1. ≥ 17 tahun 

2. < 17 tahun 

3. Status Karyawan Berdasarkan Pasal 1 

angka 2 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP. 

100/MEN/VI/2004 

Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, 

pengertian Perjanjian 

Kuesioner  Nominal  1. Tetap  

2. Kontrak  
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Kerja Waktu Tidak 

Tertentu adalah perjanjian 

kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan 

kerja yang bersifat tetap. 

Pekerjanya sering 

disebut karyawan tetap 

 

4. Perilaku  Perilaku merupakan 

hasil kombinasi dari 

berbagai faktor, baik 

faktor internal maupun 

faktor eksternal 

Kuisioner Nominal 1. Tidak 

Aman  

2. Aman 

5. Kejadian 

kecelakaan kerja 

Kecelakaan tidak terjadi  

secara kebetulan, 

melainkan ada  

penyebab yang di 

timbulkan. 

   Kuesioner  

     

Ordinal 1. Pernah  

2. Tidak 

pernah 

 

 

 

3.10 Sumber Data Penelitian  

3.10.1 Data primer  

Data primer didapat dengan observasi langsung terhadap 

perilaku kerja yang dibagian pressing dengan kejadian 

kecelakaan kerja menggunakan lembar kuesioner. 

3.10.2 Data sekunder  

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumen, data 

perusahaan,buku,skripsi,dan artikel yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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3.11 Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data dengan cara mengisi kuesioner yang 

dibagikan peneliti dilakukan untuk memperoleh hasil tingkat prilaku 

dan kejadian kecelakaan kerja serta hubungan keduanya yang 

definitif dan tepat diantar dua variabel. 

3.11.1 Pengumpulan data 

1) Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti 

mengajukan surat magang ke PT. SUZUKI INDOMOBIL 

MOTOR. 

2) Meminta izin kepada atasan ditempat magang untuk 

melakukan penelitian. 

3) Mendekati responden untuk melakukan penelitian serta 

memberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian, 

kemudian meminta kesediaan responden. 

4) Meminta responden untuk mengisi kuesioner  

5) Setelah responden mengumpulkan kuesioner, peneliti 

mengakhiri pertemuan dengan responden. 

6) Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan 

komputer menggunakan program SPSS. 

 

3.12. Pengolahan Dan Analisis Data 

3.12.1 Pengolahan dan penyajian data  

Data tersebut diolah menggunakan SPSS, 

sedangkan penyajian data yaitu melalui Editing adalah 

proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada 

kemungkinan data yang telah masuki tidak memenuhi 

syarat atau tidak dibutuhkan. 

Codeing adalah kegiatan pemberian kode tertentu 

pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. 

Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk 
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angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data 

identitas data yang akan dianalisis.  

Tabular adalah proses penempatan data kedalam 

bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan 

kebutuhan analisis. Tabel - tabel yang dibuat sebaiknya 

mampu meringkas agar memudahkan dalam proses 

analisis data.  

3.12.2 Analisa Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui 

gambaran atau mendeskripsikan dari masing-masing 

variabel yang diteliti melalui tabel distribusi frekuensi, 

proporsi dan berbagai macam variabel bebas maupun 

variabel terikat. 

3.13 Analisa Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkolerasi. Peneliti melakukan analisa bivariate 

dilakukan dengan uji statistic Contingency Coefficient dengan tingkat 

kemaknaan á = 0,05.  

Hasil yang diperoleh pada analisa Contingency Coefficient 

dengan menggunakan program SPSS yaitu nilai p, kemudian 

dibandingkan dengan á = 0,05. Apabila nilai p lebih kecil dari á = 0,05 

maka ada hubungan/perbedaan antara dua variabel tersebut dan 

apabila nilai p lebih kecil dari á = 0,05 maka tidak ada 

hubungan/perbedaan antara dua variable tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekunsi dan 

presentase dari setiap variable yang diteliti yang meliputi karakteristik 

demografi (usia ) dan karakteristik okupansi (masa kerja, status 

karyawan). 

4.1.1 Karakteristik Demografi 

4.1.1.1. Usia 

Tabel 4.1 Distrubusi Frekuensi 

Usia Responden 

NO Kategori Usia Jumlah Persentase (%) 

     1. diatas 40 Tahun 36 70.6                        

     2. dibawah 40 tahun 15 29.4                   

 Total 51       100.0                

 

Dari table diatas dapat diketahui distribusi frekuensi 

umur responden yang berada pada kategori di atas usia 40 

tahun adalah sebanyak 36 orang (70,6%) dan responden 

pada kategori di bawah umur 40 tahun adalah sebanyak 15 

orang (29,4%). Total sampel adalah sebanyak 51 orang 

(100%). 
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4.1.2 Karakteristik Okupasi 

4.1.2.1  Masa Kerja 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Masa Kerja 

Responden 

NO Masa Kerja Jumlah Persentase 

(%) 

1 Di atas 17 tahun 35 68.6 

2 Di bawah 17 tahun 16 31.4 

Total 51 100 

 

Dari table diatas dapat diketahui distribusi 

frekuensi responden dengan masa kerja di atas 17 

tahun adalah sebanyak 35 orang (68.6%) dan 

responden dengan masa kerja di bawah 17 tahun 

adalah sebanyak 16 orang (31.4%). Total sampel 

adalah sebanyak  51 orang (100%). 

4.1.2.2 Status Karyawan 

Tabel 4.3  Distribusi Frekuensi statukaryawan 

Responden 

NO Status karyawan  Jumlah Persentase 

(%) 

1 Karyawan tetap 40 78.4 

2 Karyawan kontrak 11 21.6 

Total 51 100 

 

Dari table diatas dapat diketahui distribusi 

frekuensi responden dengan status karyawan tetap 

adalah 40 orang (78,4%) dan responden dengan 

status karyawan kontrak adalah 11 orang (21,6%). 

Total sampel adalah sebanyak 51 orang (100%). 
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4.1.2.3 Perilaku Aman 

Tabel 4.4  Distribusi Frekuensi perilaku aman  

Responden 

NO          Perilaku  Jumlah Persentase 

(%) 

1 Perilaku aman 30 58.8 

2 Perilaku tidak aman  21 41.2 

Total 51 100 

 

Dari table diatas dapat diketahui distribusi 

frekuensi responden dengan perilaku aman adalah 

30 orang (58,8%) dan responden dengan perilaku 

tidak aman  adalah 21 orang (41,2%). Total sampel 

adalah sebanyak 51 orang (100%). 

4.1.2.4 Kejadian Kecelakaan kerja 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kejadian Kecelakaan 

Kerja Responden 

NO Kejadian kecelakaan 

kerja 

Jumlah Persentase 

(%) 

1      Pernah  34 66.7  

2 Tidak pernah   17 33.3 

Total 51 100 

 

Dari table diatas dapat diketahui distribusi 

frekuensi responden dengan kejadian kecelakaan 

kerja yang pernah  adalah34 orang (66.7%) dan 

responden dengan kejadian kecelakaan kerja tidak 

pernah adalah 17 orang (33.3%). Total sampel adalah 

sebanyak 51 orang (100%). 
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4.2 Analisa Bivariat 

Peneliti melakukan analisa bivariate dilakukan dengan uji 

statistic Contingency Coefficient dengan tingkat kemaknaan á = 0,05. 

Variabel yang akan dilakukan pengujian dengan analisa bivariate 

adalah karakteristik demografi (usia) dan karakteristik okupansi 

(masa kerja,status karyawan) dengan kejadian kecelakan kerja. 

4.2.1 Hubungan Karakteristik Demografi Dengan kejadian 

kecelaakan 

4.2.1.1 Usia Dengan kejadian kecelakan 

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan dengan 

menggunkanan metode Contingency Coefficient, 

didapatkan hasil untuk nilai p = 0,514 (p > 0,05) maka 

H0 diterima dan Ha ditolak.  

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

hubungan yang bermakna antara usia dengan 

kejadian kecelakan.  

Tabel 4.6 Hubungan Usia Dengan Kejadian kejadian 

kecelakan 

Usia 

Kejadian kecelakan kerja 

P 

pernah 
Tidak 

pernah 
Total 

≥ 40 tahun 25 11 36 

0,514 < 40 tahun 9 6 15 

Total 34 17     51 
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4.2.2 Hubungan Karakteristik Okupansi Dengan Kejadian 

kecelakaan kerja 

4.2.2.1 Masa Kerja Dengan kejadian kecelakaan kerja 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan 

metode Contingency Coefficient, didapatkan hasil 

untuk nilai p = 0,670 (p > 0,05) maka H0 diterima dan 

Ha ditolak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan 

kejadian kecelakaan kerja.  

 

Tabel 4.7 Hubungan Masa Kerja Dengan Kejadian 

kecelakaan kerja 

Masa Kerja 

Kejadian kecelakaan kerja 

P 

pernah 
Tidak 

pernah 
Total 

≥ 17 tahun 24 11 35 

0,670 < 17tahun 10 6 16 

Total 34 17 51 

 

Tabel 4.8 Hubungan status karyawan Dengan 

Kejadian kecelakaan kerja 

Status 

karyawan  

Kejadian kejadian kecelakaan 

kerja P 

Tetap  Kontrak  Total 

Tetap  27 13 40 

0,810  Kontrak  7 4 11 

Total 34 17 51 
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4.2.2.2 Status karyawan  Dengan Kejadian kecelakaan kerja 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan 

menggunkanan metode Contingency Coefficient, 

didapatkan hasil untuk nilai p = 0,810 (p < 0,05) maka 

H0 ditolak dan Ha diterima.  

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

hubungan yang bermakna antara status karyawan 

dengan kejadian kecelakaan kerja. 

Tabel 4.9 Perilaku Dengan Kejadian kecelakaan kerja 

Perilaku   

Kejadian kejadian kecelakaan 

kerja 

P 

Pernah  
 Tidak     

pernah  
Total 

Aman  20 10 21 

1.000 

 Tidak 

aman 
14 7 30 

Total  34 17 51 

 

4.2.2.3 Perilaku Dengan Kejadian kecelakaan kerja 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan 

menggunkanan metode Contingency Coefficient, 

didapatkan hasil untuk nilai p = 1.000 (p < 0,05) maka 

H0 ditolak dan Ha diterima.  

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan 

kejadian kecelakaan kerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, diketahui bahwa dari hasil penelitian tentang hubungan 

antara perilaku dengan kejadian kecelakaan kerja serta faktor 

determinan yang berkaitan seperti usia, status karyawan, massa 

kerja, dan perilaku diunit pressing di PT Suzuki indomobil motor 2017, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

5.1.1 Kesimpulan Hubungan Variabel Faktor Demographi 

1. Variable usia dalam penelitian ini menunjukan tidak 

adanya hubungan yang bermakna dengan kejadian 

kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai p = 0,541 

(p > 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 

5.1.2 Kesimpulan Hubungan Variabel Faktor Okupansi 

Variable masa kerja dalam penelitian ini menunjukan 

tidak adanya hubungan yang bermakna dengan kejadian 

kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai p = 0, 670 (p > 

0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Variabel status karyawan dalam peneitian ini 

menunjukan tidak adanya hubungan yang bermakna dengan 

kejadian kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai p = 

0,810 (p>0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
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5.1.3 Kesimpulan Variabel Perilaku dengan Kejadian 

kecelakaan kerja 

Variable perilaku dalam penelitan ini menunjukan  

tidak adanya hubungan yang bermakna dengan kejadian 

kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat nilai p = 1.000 (p < 0,05) 

maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam 

melakukan penelitian yaitu: 

1. Adanya keterbatasan dalam waktu penelitian yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini karena adanya proses 

produksi sedang berjalan. 

2. Adanya keterbatasan dalam menentukan jumlah sample 

penelitian. Hal ini dikarenakan jumlah populasi pekerja 

yang terlalu sedikit. 

3. Adanya keterbatasan penelitian menggunakan instrumen 

kuesioner dimana hasil data tersebut baik atau tidaknya, 

tergantung motivasi pekerja dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan  

4. Adanya keterbatasan penelitian jawaban-jawaban yang 

diberikan oleh responden  dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, 

belum tentu sesuai dengan nyata mereka. 

 

5.3 Saran  

5.3.1 Bagi Pekerja 

1. Bila pekerja tidak nyaman dengan lingkungan kerja 

sebaiknya pekerja segera lapor ke Leader . 

2. Bila pekerja ngeluh telinganya sakit atau kurang 

pendengaran sebaiknya pekerja segera lapor ke Leader 
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untuk mengambil tindakan cepat dan mencegah terjadinya 

kurangnya pendengaran yang belum begitu parah .  

 

 

 

5.3.2 Bagi Perusahaan 

1. Meningkatkan komunikasi yang efektif antara pihak 

manajemen dengan pekerja sehingga mengoptimalkan 

penerapan K3. Komunikasi tersebut dapat berupa 

pembahasan hasil laporan kecelakaan atau berupa 

sosialisasi regulasi K3 ditempat kerja. 

2. Harus lebih meningkatkan pengetahuan pekerja dengan 

mengoptimalkan informasi K3 yang dapat diupayakan 

dengan sosialisasi poster terkait dengan risiko K3, cara 

pengendaliannya dan memperbanyak tanda bahaya 

(safety sign) dan promosi terkait keselamatan dan 

kesehatan kerja yang dilakukan secara berkala . 

3. Perusahaan wajib membuat program budaya K3 

diperusahaan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan. 

4. Meningkatkan efektivitas papan pengumuman yang sudah 

ada dengan menambahkan informasi mengenai masalah 

risiko-risiko keselamatan kerja ditempat kerja, sosialisasi 

program perilaku berbasis keselamatan. 

 

5.3.3 Bagi Penelitian 

Diharapkan peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian 

dengan variable penelitian yang berbeda dalam mengetahui 

keterkaitannya dengan kejadian kecelakaan. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN  

HUBUNGAN ANTARA PERILAKU TIDAK AMAN DENGAN KEJADIAN 

KECELAKAAN KERJA DIBAGIAN PRESSING PT. SUZUKI INDOMOBIL 

MOTOR PLANT II TAMBUN, TAHUN 2017 

Bapak/Saudara yang terhormat, 

Saya Restu dwi anjayani, mahasiswi Program Sarjana Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Stikes Binawan, saat ini sedang melakukan 

penelitian sebagai tugas akhir dengan judul “Hubungan Antara Perilaku 

dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di bagaian pressing PT. SIM palnt 

Tambun, tahun 2017.” 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya 

Bapak/Saudara membantu saya untuk menjawab semua pertanyaan 

kuesioner (sebagaimana terlampir) dengan jujur dan sebenar-benarnya. 

Jawaban Bapak/Saudara terjaga kerahasiaannya. Selain itu, kuesioner ini 

tidak akan memeberikan pengaruh apapun terhadap responden karena 

hanya digunakan untuk keperluan pendidikan. 

Demikian atas segala perhatian dan kerja sama Bapak/Saudara, Saya 

ucapkan terima kasih. 
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Identitas responden  

Hari/Tanggal : 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Status pekerja : 

a. Kontrak  

b. Tetap  

4.  Status Pendidikan : 

a. SD 

b. SMP/Sederajat 

c. SMA/Sederajat 

5.  Jenis kelamin : 

a. Laki – laki 

b. Perempuan 
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Kejadian kecelakaan kerja  

1. Apakah anda penuh mengalami kecelakaan kerja ? 

a. Ya  

b. Tidak  

2. Jenis kecelakaan kerja apa yang anda alami ? (boleh centrang lebih 

dari satu dan sebutkan bulannya) 

a. Terjatuh  

b. Tertimpa benda 

c. Terbentur (tergores,terpotong,tertusuk) 

d. Terjepit oleh benda  

e. Gerakan - gerakan melebihi kemampuan  

f. Pengaruh suhu tinggi 

g. Terkena arus listrik 

h. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi  

3. Penyebab kecelakaannya ? 

a. Mesin  

b. Alat angkut/alat angkat  

c. Peralatan listrik 
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d. Bahan - bahan berbahaya, zat-zat radiasi  

e. Lingkungan kerja  

4. Sifat lukanya ? 

a. Patah tulang  

b. Keseleo  

c. Regang otot / urat 

d. Memar dan luka dalam yang lain 

e. Amputasi  

f. Luka-luka yang lain (sebutkan apa ) 

g. Luka permukaan  

h. Luka bakar  

i. Gegar dan remuk  

j. Keracunan - keracunan mendadak 

5. Bagian tubuh yang cidera ? 

a. Kepala  

b. Leher 
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c. Badan  

d. Tangan  

e. Kaki  

f. Mata  

g. Telinga  

h. Organ tubuh dalam  

i. Kelainan umum  

6.  Pada saat rekan kerja mengalami kecelakaan, apakah anda langsung 

melapor ? 

a. Ya  

b. Tidak  

7.  Pada saat anda bekerja,anda melihat nearmiss,apa yang anda 

lakukan ? 

a. Langsung membersihkan, merapihkan kembali,dan lapor kepada   

leader 

b. Pura-pura tidak tahu  

c. Langsung lapor ke leader 
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8.  Selama bekerja, apakah ada rekan kerja anda mengalami kecelakaan   

 dalam bekerja ? 

a. Ya  

b. Tidak 
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C. Perilaku  

No. Pernyataan  SS S K TP 

1.  Apakah anda selalu mengikuti prosedur kerja 

yang telah ditetapkan oleh perusahan 

    

2.  Apakah anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan wewenang yang diberikan  

    

3.   Apakah anda selalu bekerja mengoperasikan 

peralatan/ mesin sesuai dengan wewenang 

yang diberikan  

    

4.  Apakah anda menggunakan APD di area kerja 

sesuai standart yang berlaku diperusahaan  

    

5.  Apakah anda pernah merusak alat pengaman 

keselamtan  

    

6.  Dalam melakukan pekerjaan, apakah tubuh 

dan anggota tubuh anda  

selami ini berada dalam posisi yang tepat 

untuk melakukan pekerjaan  

tersebut? 

    

7.  Dalam mengoperasikan mesin selama ini 

apakah anda selalu dalam  

keadaan sehat tidak terpengaruh obat – 

obatan terlarang atau alkohol? 

    

8.  Dalam mengoperasikan mesin selama ini 

apakah anda selalu dalam  

keadaan sehat tidak pernah dalam keadaan 

mengantuk? 

    

9.  Apakah anda menggunakan APD di area kerja 

sesuai standart yang  

berlaku di perusahaan 

    

10.  Apakah anda pernah menggunakan APD yang 

telah rusak saat bekerja 
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KETERANGAN: 

 

SS : Sering Sekali 

S  : Sering 

K  : Kadang-kadang  

TP : Tidak Pernah 
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Lampiran 2. Hasil statistik kuesioner  

 

FREQUENCIES VARIABLES=usia Statuskaryawan Masakerja Perilaku Kejadiankecelakaan 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

SUM SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 

Notes 

Output Created 08-Jun-2017 13:47:30 

Comments   

Input Data C:\Users\HP\Documents\Data 

Skripsi.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

51 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=usia 

Statuskaryawan Masakerja Perilaku 

Kejadiankecelakaan 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 

RANGE MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM 

SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,016 

Elapsed Time 00:00:00,015 

[DataSet0] C:\Users\HP\Documents\Data Skripsi.sav 
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Statistics 

 Usia 

Responden 

Status 

Karyawan Masa Kerja 

N Valid 51 51 51 

Missing 0 0 0 

Mean 1,29 1,22 1,31 

Std. Error of Mean ,064 ,058 ,066 

Median 1,00 1,00 1,00 

Mode 1 1 1 

Std. Deviation ,460 ,415 ,469 

Variance ,212 ,173 ,220 

Skewness ,931 1,425 ,827 

Std. Error of Skewness ,333 ,333 ,333 

Range 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

Maximum 2 2 2 

Sum 66 62 67 
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Statistics 

 

Perilaku Kerja 

Kejadian 

Kecelakaan 

Kerj2 

N Valid 51 51 

Missing 0 0 

Mean 1,59 1,33 

Std. Error of Mean ,070 ,067 

Median 2,00 1,00 

Mode 2 1 

Std. Deviation ,497 ,476 

Variance ,247 ,227 

Skewness -,370 ,729 

Std. Error of Skewness ,333 ,333 

Range 1 1 

Minimum 1 1 

Maximum 2 2 

Sum 81 68 

 

Frequency Table 

Status Karyawan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tetap 40 78,4 78,4 78,4 

Kontrak 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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Masa Kerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diatas 17 Tahun 35 68,6 68,6 68,6 

Dibawah 17 Tahun 16 31,4 31,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Perilaku Kerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Aman 21 41,2 41,2 41,2 

Aman 30 58,8 58,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Kejadian Kecelakaan Kerj2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pernah 34 66,7 66,7 66,7 

Tidak Pernah 17 33,3 33,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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CROSSTABS 

  /TABLES=usia Statuskaryawan Masakerja Perilaku BY Kejadiankecelakaan 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC RISK 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

Usia Responden 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diatas 40 Tahun 36 70,6 70,6 70,6 

Dibawah 40 Tahun 15 29,4 29,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Crosstabs 

Notes 

Output Created 08-Jun-2017 13:56:01 

Comments   

Input Data C:\Users\HP\Documents\Data 

Skripsi.sav 

 
Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

51 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=usia Statuskaryawan 

Masakerja Perilaku BY 

Kejadiankecelakaan 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC RISK 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,015 

Elapsed Time 00:00:00,015 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 
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[DataSet0] C:\Users\HP\Documents\Data Skripsi.sav 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia Responden * Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 

51 100,0% 0 ,0% 51 100,0% 

Status Karyawan * Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 

51 100,0% 0 ,0% 51 100,0% 

Masa Kerja * Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 

51 100,0% 0 ,0% 51 100,0% 

Perilaku Kerja * Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 

51 100,0% 0 ,0% 51 100,0% 

 

Usia Responden * Kejadian Kecelakaan Kerj2 

 

Crosstab 

Count 

 
Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Total Pernah Tidak Pernah 

Usia Responden Diatas 40 Tahun 25 11 36 

Dibawah 40 Tahun 9 6 15 

Total 34 17 51 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,091 ,514 

N of Valid Cases 51  

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia 

Responden (Diatas 40 

Tahun / Dibawah 40 Tahun) 

1,515 ,433 5,304 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Pernah 

1,157 ,726 1,845 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Tidak 

Pernah 

,764 ,346 1,686 

N of Valid Cases 51   

 

Status Karyawan * Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Crosstab 

Count 

 
Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Total Pernah Tidak Pernah 

Status Karyawan Tetap 27 13 40 

Kontrak 7 4 11 

Total 34 17 51 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,034 ,810 

N of Valid Cases 51  

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Status 

Karyawan (Tetap / Kontrak) 

1,187 ,294 4,790 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Pernah 

1,061 ,646 1,741 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Tidak 

Pernah 

,894 ,363 2,199 

N of Valid Cases 51   

 

Masa Kerja * Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Crosstab 

Count 

 
Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Total Pernah Tidak Pernah 

Masa Kerja Diatas 17 Tahun 24 11 35 

Dibawah 17 Tahun 10 6 16 

Total 34 17 51 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,060 ,670 

N of Valid Cases 51  

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Masa Kerja 

(Diatas 17 Tahun / Dibawah 

17 Tahun) 

1,309 ,379 4,517 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Pernah 

1,097 ,706 1,705 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Tidak 

Pernah 

,838 ,377 1,865 

N of Valid Cases 51   

 

Perilaku Kerja * Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Crosstab 

Count 

 
Kejadian Kecelakaan Kerj2 

Total Pernah Tidak Pernah 

Perilaku Kerja Tidak Aman 14 7 21 

Aman 20 10 30 

Total 34 17 51 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,000 1,000 

N of Valid Cases 51  

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

  Lower Upper 

Odds Ratio for Perilaku 

Kerja (Tidak Aman / Aman) 

1,000 ,306 3,264 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Pernah 

1,000 ,674 1,483 

For cohort Kejadian 

Kecelakaan Kerj2 = Tidak 

Pernah 

1,000 ,454 2,200 

N of Valid Cases 51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


