
182

ANALISIS FAKTOR KARAKTERISTIK INDIVIDU YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN TINDAKAN TIDAK AMAN PADA TENAGA KERJA DI 

PERUSAHAAN KONSTRUKSI BAJA

Okky Risma Pratiwi dan Sho’im Hidayat 
Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 
E-mail: kyyokky@gmail.com

ABSTRACT
About 88% of occupational accidents are caused unsafe act of workers. Unsafe act is an act of a person that does not 
comply with the rules and may cause hazards and accidents and may result in losses for them selves and others. The 
purpose of this research was to analyze factors associated with unsafe act. This research was a descriptive research 
with cross-sectional design. Respondents included in the research was entire population, as many as 74 individuals. The 
variables studied were the characteristics of worker, that included: age, tenure, exhaustion, and knowledge. Analysis of 
data in this research showed that by the total of 74 respondents, 13 respondents (17,6%) practiced safe act, most of them 
were 26 respondents (35,1%) who practiced unsafe act that fell into low category. Then the other 24 respondens (32,4%) 
practiced unsafe act in medium category, and another 11 respondents (14,9%) practiced unsafe act in high category. The 
relationship between unsafe act knowledge, exhaustion wa medium and the relationship between unsafe act with age and 
tenure wa low. Occupational Health and Safety related training is also necessary to improve the knowledge of workers 
regarding to workplace hazards and risks. Improvements in incompatible designs for equipments are necessary to improve 
workers comfort and lower exhaustion which can lead to unsafe act.
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ABSTRAK
Kecelakaan kerja 88% disebabkan tindakan tidak aman dari pekerja. Tindakan tidak aman merupakan tindakan seseorang 
yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan serta mengakibatkan kerugian bagi diri 
sendiri dan orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Responden penelitian merupakan seluruh 
populasi yakni sebanyak 74 orang. Variabel yang diteliti adalah karakteristik pekerja meliputi: umur, masa kerja, kelelahan, 
dan pengetahuan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik spearman dengan tingkat signifi kansi 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari total 74 responden, sebanyak 13 responden (17,6%) melakukan tindakan 
aman, sebagian besar yaitu sebanyak 26 responden (35,1%) melakukan tindakan tidak aman kategori rendah. Kemudian 
24 responden (32,4%) melakukan tindakan tidak aman kategori sedang, dan 11 responden (14,9%) melakukan tindakan 
tidak aman kategori tinggi. Hubungan antara tindakan tidak aman dengan pengetahuan, dan kelelahan memiliki kuat 
hubungan yang sedang dan hubungan antara tindakan tidak aman dengan umur dan masa kerja memiliki kuat hubungan 
yang rendah. Pelatihan terkait K3 juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai bahaya dan risiko 
ditempat kerja. Perbaikan ketidaksesuaian desain peralatan diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pekerja dan 
mengurangi kelelahan yang dapat menimbulkan tindakan tidak aman.

Kata kunci: tindakan tidak aman, karakteristik individu, umur, masa kerja, kelelahan, pengetahuan

PENDAHULUAN

Kecelakaan merupakan suatu kejadian tak 
terduga dan tak dikehendaki yang mengacaukan 
proses suatu aktivitas yang telah diatur 
(Sulaksmono,1997). Bird and Germain (1990) 
“Accident an undesired event that result in harm 
to people, damage to property or loss to process”. 
Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan 
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang, 

kerusakan property, atau kerugian. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kecelakaan merupakan kejadian 
yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mana 
kejadian tersebut dapat berdampak kerugian dan 
mempengaruhi proses.

Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja selalu 
ada setiap tahunnya serta menimbulkan kerugian, 
baik kerugian materi maupun non materi. Menurut 
International Labour Organization (ILO), pada 
setiap tahunnya di berbagai negara terjadi 337 juta 
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kasus kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan 
sekitar 3 juta pekerja kehilangan nyawa. Keadaan 
tersebut menimbulkan kerugian hingga 4% dari 
biaya produksi dalam skala industri sehingga dapat 
mengurangi produktivitas dan mempengaruhi daya 
saing (Ramli, 2013).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia sendiri 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terdiri 
dari kasus sembuh, kasus cacat fungsi, kasus 
cacat sebagian, kasus cacat total tetap, hingga 
kasus meninggal dunia. Dilihat melalui data 
angka kecelakaan kerja di Indonesia menurut data 
JAMSOSTEK, pada tahun 2009 sebanyak 96.314 
kasus, dan tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus. 
Kemudian pada tahun 2011 sebanyak 99.491 kasus, 
kemudian tahun 2012 telah terjadi 103.074 kasus 
kecelakaan, dan pada tahun 2013 telah tercatat 
103.285 kasus (Jamsostek, 2013).

Sedangkan Data yang diperoleh dari Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) 
RI (2010), kecelakaan kerja yang terjadi di 
Indonesia tahun 2009, terdapat 88.492 kasus yang 
mengakibatkan 1.970 tenaga kerja meninggal 
dunia, cacat fungsi 4.023 orang, cacat anatomis 
tetap 2.534 orang dan sebanyak 79.985 tenaga kerja 
sembuh. Artinya, dapat dikatakan kecelakaan kerja 
di Indonesia masih tinggi (Menakertrans, 2010).

Dalam teori domino, apabila satu domino 
terjatuh, maka secara otomatis akan menjatuhkan 
domino yang lainnya sehingga kejadian kecelakaan 
tidak dapat terhindarkan. Untuk mencegah timbulnya 
kecelakaan kerja, yaitu dengan memutus rangkaian 
sebab-akibat domino tersebut misalnya dengan 
memutus salah satu rantai. Heinrich menyimpulkan 
bahwa kunci dari domino berkaitan dengan unsafe 
act. Kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat 
Heinrich yang mengungkapkan bahwa 88% 
penyebab kecelakaan industry adalah unsafe act, 
10% disebabkan oleh unsafe condition, dan 2% 
adalah unpreventable (Heinrich, 1980).

DuPond mengungkapkan bahwa, 96% 
injuries (luka) disebabkan oleh unsafe act, dan 
4% disebabkan unsafe condition. National Safety 
Council dalam penelitiannya mendapatkan hasil 
bahwa 87% kecelakaan industri disebabkan oleh 
unsafe act, dan 78% terlibat bahaya mekanis 
(DuPond, 2005). Sedangkan Sumakmur (2009) 
melalui penelitiannya menunjukkan bahwa 85% 
penyebab kecelakaan bersumber pada faktor 
manusia.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori 
Loss Caution Model oleh Frank E. Bird yang 

merupakan hasil pengembangan dari teori yang 
menyatakan bahwa unsafe act dan unsafe condition 
yang merupakan penyebab langsung terjadinya 
kecelakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tindakan manusia merupakan hal yang paling utama 
dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Pengertian unsafe act (Tindakan tidak aman) 
menurut Murthi dan Yuri (2009) adalah suatu 
tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan 
yang telah ditetapkan dan dapat mengakibatkan 
bahaya bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun 
peralatan yang ada di sekitarnya. Unsafe act adalah 
setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang 
dapat mengakibatkan kecelakaan (Silalahi,1995).

Perilaku atau tindakan tidak aman adalah 
perilaku atau tindakan yang dapat mengizinkan 
terjadinya suatu kecelakaan atau insiden. Sedangkan 
Perilaku aman adalah perilaku yang tidak dapat 
menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden 
(Bird dan Germain, 1990).

Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas 
dari makhluk hidup tersebut. Perilaku manusia 
adalah tindakan atau aktivitas dari manusia yang 
dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu aktivitas yang 
dapat diamati dan tidak dapat diamati oleh orang 
lain. Aktivitas yang dapat diamati oleh orang lain 
seperti berjalan, tertawa, menangis, bekerja, menulis, 
berbicara, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang 
tidak dapat diamati oleh orang lain seperti, bersikap, 
berfi kir, berfantasi, dan lain sebagainya. Sehingga 
dapat diartikan bahwa perilaku manusia adalah 
seluruh aktivitas dan kegiatan manusia, yang dapat 
diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh 
orang disekelilingnya (Notoatmodjo 2010).

Perilaku berbahaya merupakan kegagalan 
(human failure) dalam mengikuti persyaratan 
dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga 
menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja 
(Kavianian, 1990). Sedangkan menurut Lawton 
(1998) mendefi nisikan perilaku berbahaya adalah 
kesalahan-kesalahan (errors) dan pelanggaran-
pelanggaran (violations) dalam bekerja yang 
dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Sanders 
(1993), terjadinya perilaku berbahaya melalui 
tiga fase, antara lain fase manajemen. Kemudian 
fase aspek-aspek lingkungan fi sik, psikologis, dan 
sosiologis dari pekerjaan. Dalam fase ini yang 
termasuk lingkungan fisik pekerjaan misalnya: 
suhu, temperatur, taraf kebisingan, iluminasi, 
kelembaban, polusi, dan tata letak ruang kerja, serta 
desain peralatan seperti kontrol, display, kesesuaian, 
peringatan terhadap bahaya, bahaya aliran listrik, 
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bahaya mesin, penggunaan komputer, dan lain-lain. 
Kemudian yang berhubungan dengan pekerjaan 
itu sendiri meliputi physical workload, mental 
workload, repetitiveness, boredom, motor skill, 
istirahat, shift kerja, dan sebagainya.

Fase yang terakhir adalah fase karakteristik 
pekerja. Ketiga fase tersebut satu sama lain dapat 
saling berhubungan yang menimbulkan tindakan 
tidak aman sehingga berdampak pada kecelakaan 
kerja (Sanders, 1993). Perilaku berbahaya 
memiliki peran dalam terjadinya suatu kecelakaan 
kerja. Sehingga faktor manusia atau karakteristik 
individu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 
terbentuknya perilaku berbahaya. Selain karakteristik 
individu, kondisi lingkungan kerja serta organisasi 
atau manajemen juga diduga memiliki hubungan 
dengan kemungkinan terbentuknya suatu perilaku 
berbahaya (Winarsunu, 2008).

Fase ketiga dalam teori terjadinya perilaku 
berbahaya adalah karakteristik pekerja. Karakteristik 
seseorang dapat mempengaruhi perilaku dalam 
bekerja. Menurut Pandie dan Noorce (2007), 
Faktor manusia/karakteristik pekerja antara lain: 
umur, motivasi, kepuasan, masa kerja, pendidikan, 
kelelahan, pengetahuan, dan lain-lain. Disebutkan 
oleh Sanders (1993), bahwa apabila di dalam situasi 
tertentu sudah tersedia unsur-unsur yang menjadi 
indikasi kuat adanya perilaku berbahaya maka 
kejadian kecelakaan kerja tinggal menunggu faktor 
chance yaitu waktu dan tempatnya saja. Berdasarkan 
penelitian kecelakaan kerja yang dilakukan oleh 
Riyadina (2008) menyebutkan bahwa, tiga urutan 
terbanyak sering terjadinya kecelakaan kerja terdapat 
pada jenis industri baja (11,2%) industry spare 
part (8,2%) dan industri garmen (3,7%). Sehingga 
penelitian ini, dilakukan pada salah satu perusahaan 
konstruksi baja.

Pada era globalisasi, sebagian besar proses 
produksi menggunakan teknologi yang canggih 
tidak terkecuali. Meskipun menggunakan teknologi 
yang canggih, namun tetap menggunakan tenaga 
manusia sebagai operator. Sehingga, faktor manusia 
menjadi faktor dominan di mana dapat menyebabkan 
tindakan tidak aman. Hal tersebut membutuhkan 
upaya preventif guna mengurangi angka kecelakaan 
kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
faktor karakteristik pekerja yang berhubungan 
dengan tindakan tidak aman. Sehingga perusahaan 
dapat melakukan upaya preventif guna mengurangi 
angka kecelakaan kerja yang disebabkan oleh 
tindakan tidak aman, sedangkan pekerja dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 
tindakan tidak aman.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
karena dalam pengambilan data berhubungan 
dengan skala numeric dan bertujuan untuk menguji 
hubungan antar variabel melalui analisis statistik 
(Danim, 2003). Pada penelitian ini menggunakan 
pendekatan observasional dan rancang bangun 
penelitian ini adalah cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja. Teknik 
penelitian menggunakan lembar kuesioner yang 
berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 
tertulis pada pekerja. Dalam Penelitian ini, tindakan 
tidak aman merupakan variabel terikat, sedangkan 
variabel bebas yaitu, umur, masa kerja, pengetahuan 
mengenai bahaya dan risiko ditempat kerja, serta 
kelelahan. 

Teknik analisis data diolah dan dianalisis 
dengan sistem komputerisasi program SPSS 
melalui editing, coding, entry, cleaning serta 
analisis data dan disajikan dalam bentuk tabel 
dan narasi dan dibedakan menggunakan analisis 
univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat 
bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dan 
persentase dari variabel independen dan dependen. 
Data disajikan menggunakan tabel. Sedangkan 
analisis bivariat bertujuan untuk melihat korelasi 
atau hubungan antara dua variabel independen dan 
variable dependen. Analisis dilakukan melalui uji 
statistik menggunakan uji Spearman dengan tingkat 
kepercayaan 95% (α = 0,05).

HASIL

Tindakan tidak aman dalam penelitian ini 
dibagi dalam 4 kategori antara lain kategori aman, 
tindakan tidak aman rendah, sedang, dan tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian, distribusi responden 
yang melakukan tindakan tidak aman dapat diketahui 
bahwa dari 74 responden, terdapat 13 responden atau 
17,6% yang melakukan bertindak aman. Sedangkan, 
mayoritas responden yang melakukan tindakan tidak 
aman paling banyak pada kategori tindakan tidak 
aman rendah yakni sebanyak 26 orang (35,1%). 
Kategori tindakan tidak aman sedang sebanyak 
24 responden (32,4%) dan kategori tindakan tidak 
aman tinggi sebanyak 11 responden (14,9%).

Pada penelitian ini, umur responden dibagi 
dalam 7 kategori, yaitu umur 21–25 tahun, 
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26–30 tahun, 31–35 tahun, 36–40 tahun 41–45 tahun, 
46-50 tahun, dan 51–55 tahun. Berdasarkan hasil 
penelitian, menunjukkan bahwa mayoritas responden 
dalam penelitian ini berada pada range umur 
36–40 tahun dengan jumlah 24 responden (32,4%). 
Responden terbanyak pada umur 38 tahun yaitu 
8 orang (10,8%). Umur termuda responden yaitu 
22 tahun terletak pada range 21–25, sedangkan 
umur tertua responden adalah 55 tahun berada pada 
range 51–55 tahun. Median umur responden dalam 
penelitian ini berada pada umur 40 tahun dengan 
rata-rata umur responden yakni 40,65 ± 7,808.

Masa kerja responden dibagi dalam 5 kategori, 
yaitu masa kerja 4–9 tahun, 10–15 tahun, 16–21 
tahun, 22–27 tahun, dan 28–33 tahun. Berdasarkan 
Hasil distribusi masa kerja responden menunjukkan 
bahwa responden dengan masa kerja 16–21 tahun 
merupakan responden dengan masa kerja terbanyak 
dengan jumlah responden 24 (32,4%). Masa kerja 
paling baru yaitu 4 tahun terletak pada range 4–9 
tahun, dan masa kerja paling lama adalah 33 tahun 
terletak pada range 28–33 tahun. Median masa 
kerja responden adalah 20 tahun berada pada range 
16–21 tahun dengan rata-rata masa kerja responden 
20,26 ± 8,073. Jumlah responden terbanyak 
pada masa kerja 20 tahun sejumlah 11 responden 
(14,9%).

Pada penelitian ini kelelahan dibagi dalam 
3 kategori yaitu tidak lelah, kelelahan ringan, dan 
kelelahan berat. Berdasarkan hasil penelitian pada 
tabel distribusi kelelahan responden, kelelahan pada 
responden menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden mengalami kelelahan ringan sebanyak 34 
responden (45,9%). Sedangkan responden yang tidak 
mengalami kelelahan yaitu sebanyak 20 responden 
(27%), dan kelelahan berat sebanyak 20 responden 
atau 27%. Berdasarkan distribusi pengetahuan 

responden di atas diketahui bahwa sebagian besar 
responden memiliki pengetahuan baik mengenai 
bahaya dan risiko di tempat kerja yaitu sebanyak 
35 responden (47,3%). Sedangkan dari 74 responden, 
sebanyak 31 responden atau 41,9% memiliki 
pengetahuan yang cukup dan 8 responden (10,8%) 
memiliki pengetahuan kurang mengenai bahaya dan 
risiko di tempat kerja. Hasil Tabulasi silang antara 
umur dengan tindakan tidak aman, didapatkan dilihat 
pada tabel 1 diatas. 

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kelompok 
umur paling banyak berada pada range umur 36–40 
tahun, sebagian besar responden pada kelompok 
tersebut melakukan tindakan tidak aman dengan 
kategori sedang yakni sebanyak 9 responden 
(37,5%). Sedangkan pada kelompok umur paling 
muda dengan range umur 21–25 tahun sebanyak
1 responden (100%) melakukan tindakan tidak aman 
kategori rendah dan pada kelompok umur paling tua 
dengan range 51–55 tahun sebagian besar melakukan 
tindakan tidak aman kategori rendah dan tinggi yaitu 
sebanyak 5 responden (35,7%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan korelasi spearman didapatkan hasil 
p-value dalam penelitian ini yaitu 0,032 dengan nilai 
korelasi (r) antara umur dengan tindakan tidak aman 
yaitu 0,250 yang berarti bahwa kuat hubungan antara 
umur dengan tindakan tidak aman lemah/tidak ada. 
Nilai korelasi (+) menunjukkan bahwa umur dengan 
tindakan tidak aman searah. Semakin tua umur 
seseorang, maka semakin tinggi kategori tindakan 
tidak aman yang dilakukan, dan sebaliknya, semakin 
muda umur seseorang maka kategori tindakan tidak 
aman yang dilakukan semakin rendah atau bahkan 
masuk dalam kategori aman.

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara masa 
kerja dengan tindakan tidak aman, didapatkan hasil 
sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Umur dan Tindakan Tidak Aman

Umur

Tindakan
TotalAman Tidak Aman

Rendah Sedang Tinggi
n % n % n % n % n %

21–25 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
26–30 2 28,6 3 42,9 1 14,3 1 14,3 7 100,0
31–35 1 12,5 3 37,5 4 50,0 0 0,0 8 100,0
36–40 6 25,0 8 33,3 9 37,5 1 4,2 24 100,0
41–45 2 15,4 5 38,5 4 30,8 2 15,4 13 100,0
46–50 1 14,3 1 14,3 3 42,9 2 28,6 7 100,0
51–55 1 7,1 5 35,7 3 21,4 5 35,7 14 100,0
Total 13 17,6 26 35,1 24 32,4 11 14,9 74 100,0
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Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden dengan masa kerja pada kelompok 
16–21 tahun melakukan tindakan tidak aman dengan 
kategori sedang yakni sebanyak 10 responden 
(41,7%). Responden dengan masa kerja paling baru 
yakni 4 tahun berada pada range 4–9 tahun sebagian 
besar melakukan tindakan tidak aman kategori 
sedang sebanyak 5 responden (50%). Sedangkan 
responden dengan masa kerja paing lama yaitu 
33 tahun berada pada range 28–33 tahun sebagian 
besar melakukan tindakan tidak aman kategori tinggi 
sebanyak 6 responden (37,5%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan korelasi spearman didapatkan hasil 
bahwa p-value dalam penelitian ini yaitu 0,084 
dengan nilai korelasi (r) antara masa kerja dengan 
tindakan tidak aman yaitu 0,202 yang berarti 
bahwa kuat hubungan antara masa kerja dengan 
tindakan tidak aman lemah/tidak ada. Dengan nilai 
korelasi (+) menunjukkan semakin lama masa kerja 
seseorang, maka semakin tinggi kategori tindakan 
tidak aman yang dilakukan, dan sebaliknya, semakin 
baru masa kerja seseorang maka kategori tindakan 
tidak aman yang dilakukan semakin rendah atau 
bahkan masuk dalam kategori aman. 

Pada tabel 3 distribusi responden menurut 
kelelahan dan tindakan tidak aman menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden pada penelitian 
ini yang tidak mengalami kelelahan yakni sebanyak 
8 responden (40%) melakukan tindakan aman dan 
tindakan tidak aman kategori rendah. Responden 
yang mengalami kelelahan ringan sebagian besar 
melakukan tindakan tidak aman dengan kategori 
rendah dan sedang masing-masing sebanyak 
14 responden atau 41,2%. Sedangkan responden yang 
mengalami kelelahan berat melakukan tindakan tidak 
aman sedang dan tinggi masing- masing sebanyak
7 responden (35%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan korelasi spearman didapatkan hasil 
bahwa p-value dalam penelitian ini yaitu 0,000 
(p < 0,05) dengan nilai korelasi (r) antara kelelahan 
dengan tindakan tidak aman yaitu 0,425 yang berarti 
bahwa kuat hubungan antara kelelahan dengan 
tindakan tidak aman sedang. Sedangkan nilai 
korelasi (+) menunjukkan semakin seseorang merasa 
kelelahan, maka semakin tinggi kategori tindakan 
tidak aman yang dilakukan, dan sebaliknya, semakin 
seseorang tidak merasa kelelahan maka kategori 
tindakan tidak aman yang dilakukan semakin rendah 
atau bahkan masuk dalam kategori tindakan aman. 

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara 
kelelahan dengan tindakan tidak aman, disajikan 
dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 2. Distribusi Hubungan Masa Kerja dan Tindakan Tidak Aman

Masa Kerja

Tindakan
TotalAman Tidak Aman

Rendah Sedang Tinggi
n % n % n % n % n %

4–9 2 20,0 5 50,0 2 20,0 1 10,0 10 100,0
10–15 3 23,1 5 38,5 4 30,8 1  7,7 13 100,0
16–21 4 16,7 7 29,2 10 41,7 3 12,5 24 100,0
22–27 3 27,3 4 36,4 4 36,4 0  0,0 11 100,0
28–33 1  6,2 5 31,2 4 25,0 6 37,5 16 100,0
Total 13 17,6 26 35,1 24 32,4 11 14,9 74 100,0

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Kelelahan dan Tindakan Tidak Aman

Kelelahan

Tindakan
TotalAman Tidak Aman

Rendah Sedang Tinggi
n % n % n % n % n %

Tidak Kelelahan 8 40,0  8 40,0  3 15,0  1  5,0 20 100,0
Kelelahan Ringan 3  8,8 14 41,2 14 41,2  3  8,8 34 100,0
Kelelahan Berat 2 10,0  4 20,0  7 35,0  7 35,0 20 100,0
Total 13 17,6 26 35,1 24 32,4 11 14,9 74 100,0
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Tabel 4 distribusi responden menurut 
pengetahuan dan tindakan tidak aman menunjukkan 
bahwa responden dengan pengetahuan baik 
mengenai bahaya dan risiko di tempat kerja sebagian 
besar melakukan tindakan tidak aman rendah 
sebanyak 16 responden (45,7%). Sebagian besar 
responden dengan pengetahuan cukup melakukan 
tindakan tidak aman kategori sedang yakni sebanyak 
14 responden (45,2%). Sedangkan responden dengan 
pengetahuan kurang mengenai bahaya dan risiko di 
tempat kerja, sebagian besar melakukan tindakan 
tidak aman kategori tinggi sebanyak 4 responden 
(50%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan korelasi spearman didapatkan hasil 
p-value dalam penelitian ini yaitu 0,000 (p < 0,05) 
dengan nilai korelasi (r) antara pengetahuan dengan 
tindakan tidak aman yaitu 0,456 yang berarti bahwa 
kuat hubungan antara kelelahan dengan tindakan 
tidak aman sedang. Sedangkan nilai korelasi (+) 
menunjukkan semakin baik pengetahuan seseorang 
mengenai bahaya dan risiko di tempat kerja, maka 
semakin rendah kategori tindakan tidak aman 
yang dilakukan atau bahkan masuk dalam kategori 
tindakan aman, dan sebaliknya, semakin buruk 
pengetahuan seseorang mengenai bahaya dan risiko 
di tempat kerja maka kategori tindakan tidak aman 
yang dilakukan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara 
pengetahuan dengan tindakan tidak aman, didapatkan 
hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4:

PEMBAHASAN

Menurut Frank E. Bird (1990), beberapa alasan 
yang menyebabkan seseorang memilih bersikap dan 
berperilaku secara tidak aman dalam bekerja antara 
lain: apabila cara-cara yang aman membutuhkan 
lebih banyak waktu daripada cara yang tidak aman, 
seseorang akan memilih untuk menggunakan 

cara yang tidak aman untuk menghemat waktu. 
Seseorang akan memilih cara yang tidak aman untuk 
menghemat tenaga dan usaha dibandingkan dengan 
cara yang aman namun membutuhkan lebih banyak 
pekerjaan. Apabila cara aman kurang nyaman jika 
dibandingkan dengan cara yang tidak aman, untuk 
menghindari ketidaknyamanan. Jika cara yang tidak 
aman dapat menarik lebih banyak perhatian daripada 
cara yang aman, maka seseorang cenderung akan 
memilih yang tidak aman. Bila cara yang tidak 
aman dapat memberikan banyak kebebasan untuk 
dilakukan dan dibolehkan oleh atasan daripada cara 
yang aman, maka seseorang akan memilih cara 
yang tidak aman untuk mendapatkan kebebasan itu. 
Apabila cara yang tidak aman lebih diterima oleh 
kelompok dibandingkan dengan cara yang tidak 
aman, maka seseorang akan memilih cara yang tidak 
aman agar dapat diterima di kelompok.

Sedangkan menurut Heinrich (1959), 
menyatakan bahwa alasan atau sebab-sebab dari 
munculnya tindakan atau perilaku tidak aman dapat 
diklasifi kasikan menjadi 4 macam, yaitu: sikap yang 
salah, kekurangan pengetahuan dan keterampilan, 
tidak memadai secara fi sikal, dan lingkungan fi sik 
dan mesin yang salah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 
74 pekerja, sebagian besar pekerja masuk dalam 
kategori tindakan tidak aman rendah, namun keadaan 
tersebut tentunya berbahaya karena tindakan tidak 
aman berpotensi menimbulkan kecelakaan yang 
dapat merugikan berbagai pihak.

Menurut Tarwaka, dkk (2004), kemampuan 
fisik optimal pada seseorang dicapai pada usia 
25–30 tahun sedangkan kapasitas fi siologis seseorang 
akan menurun 1% per tahunnya setelah kondisi 
puncaknya terlampaui. Semakin bertambahnya umur 
akan diikuti dengan penurunan antara lain: VO2 
max, tajam pengelihatan, pendengaran, kecepatan 
membedakan sesuatu, membuat keputusan dan 
kemampuan jangka pendek.

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan dan Tindakan Tidak Aman 

Pengetahuan

Tindakan
TotalAman Tidak Aman

Rendah Sedang Tinggi
n % n % n % n % n %

Baik 10 28,6 16 45,7  8 22,9  1  2,9 35 100,0
Cukup  2  6,5  9 29,0 14 45,2  6 19,4 31 100,0
Kurang  1 12,5  1 12,5  2 25,0  4 50,0  8 100,0
Buruk  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
Total 13 17,6 26 35,1 24 32,4 11 14,9 74 100,0
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Shiddiq, dkk (2013) yang menyatakan ada hubungan 
antara umur dengan perilaku tidak aman karyawan. 
Berbeda dengan penelitian sejenis lainnya yang 
dilakukan oleh Listyandini (2013) yang menyatakan 
tidak ada hubungan antara umur dengan perilaku 
tidak aman. Dalam penelitian ini, semakin tua umur 
seseorang, semakin tinggi tindakan tidak aman yang 
akan dilakukan.

Menurut Bird and Germain (1990), Karyawan 
baru memerlukan perhatian lebih, pelatihan, 
pengawasan, dan bimbingan daripada karyawan 
lama yang memiliki pengalaman. Segala sesuatu 
yang baru bagi mereka seperti, teman sekerja, alat-
alat, fasilitas kerja, prosedur kerja, kebiasaan, dan 
peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan serta 
lingkungan tempat kerja mereka. Mereka berusaha 
memberi kesan yang baik pada perusahaan dan 
atasan dengan melakukan pekerjaan dengan baik.

Dalam penelitian ini, tindakan tidak aman 
yang dimaksudkan merupakan tindakan tidak aman 
yang pernah dilakukan oleh pekerja selama pekerja 
bekerja di perusahaan tersebut.

Pada penelitian lain yang sejalan dengan 
penelitian ini, didapatkan hasil yang berbeda antara 
masa kerja dengan perilaku tidak aman seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Helliyanti (2009), 
yang menyatakan tidak ada hubungan antara masa 
kerja dengan perilaku tidak aman. Berbeda dengan 
penelitian Shiddiq, dkk (2013), yang menyatakan 
adanya hubungan antara masa kerja dengan perilaku 
tidak aman.

Sedangkan dalam penelitian ini didapatkan hasil 
bahwa semakin lama masa kerja, maka semakin 
tinggi kategori tindakan tidak aman yang dilakukan. 
hal tersebut dapat dikarenakan karyawan dengan 
masa kerja baru berusaha memberikan kesan yang 
baik bagi perusahaan atau atasan.

Kelelahan bagi setiap orang memiliki arti 
tersendiri dan bersifat subjektif. Lelah adalah aneka 
keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan 
ketahanan dalam bekerja. Kelelahan merupakan 
mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 
menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan 
demikian terjadilah pemulihan (Suma’mur, 1996).

Menurut Setyawati (2010), kelelahan kerja 
adalah perasaan lelah dan adanya penurunan 
kesiagaan. Sedangkan dari sudut neuofisiologis, 
kelelahan dilihat sebagai suatu keadaan sistemik 
saraf sentral yang diakibatkan oleh aktivitas yang 
berkepanjangan dan secara fundamental dikontrol 

oleh aktivitas berlawanan antara sistem aktivasi dan 
sistem inhibisi pada batang otak.

Perasan lelah pada pekerja dan semua yang 
dirasakannya merupakan fenomena psikososial. 
Kelelahan kerja merupakan respons total individu 
terhadap stress psikososial yang dialaminya dan 
cenderung menurunkan prestasi serta motivasi 
pekerja hingga meningkatkan terjadinya kecelakaan 
kerja. Keadaan tersebut dapat merugikan perusahaan 
maupun pekerja karena dapat mengurangi 
produktivitas (Setyawati, 2010).

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kelelahan memudahkan 
seseorang untuk melakukan tindakan tidak aman. 
Selain produktivitas yang dapat menurun, kelelahan 
juga dapat menimbulkan penurunan daya konsentrasi 
hingga seseorang bertindak tidak aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Pratiwi (2012) menyatakan bahwa tidak adanya 
hubungan kelelahan dengan unsafe act. Penelitian 
yang dilakukan Listyandini (2013) juga menyatakan 
bahwa tidak adanya hubungan kelelahan dengan 
perilaku tidak aman.

Pada penelitian ini, semakin berat kelelahan 
yang dirasakan seseorang, maka semakin tinggi 
tindakan tidak aman yang dapat dilakukannya.

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan 
merupakan hasil dari penginderaan manusia, atau 
hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui 
indra yang dimilikinya. Dengan sendirinya pada 
waktu penginderaan sehingga dapat menghasilkan 
pengetahuan, hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh 
intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. 
Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai 
tingkatan dan intensitas yang berbeda-beda. Secara 
garis besar dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan antara 
lain: Tahu (Know) dapat diartikan sebagai recall 
(memanggil) memori yang telah ada sebelumnya 
setelah mengamati sesuatu objek, memahami 
(comprehension) suatu objek bukan hanya sekedar 
tahu dan dapat menyebutkan objek tersebut, namun 
juga harus dapat mengintrepretasikan secara garis 
besar mengenai objek tersebut. Sedangkan aplikasi 
(application) dapat diartikan bila seseorang telah 
memahami objek yang dimaksud, orang tersebut 
dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip 
yang pada keadaan lain.

Tingkat pengetahuan ketiga adalah analisis 
(analysis) merupakan kemampuan seseorang untuk 
dapat menjabarkan atau memisahkan untuk kemudian 
mencari hubungan antara komponen-komponen 
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yang terdapat dalam suatu objek, kemudian 
sintesis (synthesis) merupakan suatu kemampuan 
seseorang untuk dapat menyusun formulasi baru 
dari formulasi- formulasi yang telah ada. Sehingga 
sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang 
untuk merangkum atau meletakkan dalam satu 
hubungan yang logis dari komponen- komponen 
pengetahuan yang dimilikinya, dan yang terakhir 
yaitu, evaluasi (evaluation) dapat berkaitan dengan 
kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian 
terhadap suatu objek. Penilaian tersebut dengan 
sendirinya didasarkan pada acuan atau kriteria yang 
telah ditentukan oleh orang tersebut atau norma 
maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan Green (1980), menyatakan bahwa 
peningkatan pengetahuan tidak selalu menyebabkan 
perubahan perilaku, tetapi pengetahuan sangat 
penting diberikan sebelum individu melakukan suatu 
tindakan. Tindakan akan sesuai dengan pengetahuan 
apabila individu menerima isyarat yang cukup kuat 
untuk memotivasi seseorang bertindak sesuai dengan 
pengetahuannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi tindakan 
seseorang. Semakin baik pengetahuan seseorang, 
maka orang tersebut akan mengetahui tindakan yang 
salah dan yang benar. Sehingga semakin rendah 
pengetahuan seseorang, maka akan berpengaruh 
juga pada tindakan yang dilakukannya saat bekerja.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 
yang sangat penting dalam membentuk tindakan 
seseorang. Sebelum seorang pekerja mengadopsi 
perilaku baru, ia harus tahu terlebih dahulu apa arti 
atau manfaat dari perilaku tersebut bagi dirinya. 
Seorang pekerja akan menerapkan perilaku aman 
apabila mereka tahu apa tujuan dan manfaatnya 
bagi keamanan diri mereka sendiri serta apa bahaya 
yang akan terjadi jika mereka tidak menerapkannya 
(Geller, 2001).

Berdasarkan hasil  analisis hubungan 
pengetahuan dengan tindakan tidak aman dalam 
penelitian ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi 
tindakan tidak aman disebabkan oleh semakin 
rendahnya pengetahuan seseorang. Hasil penelitian 
sejenis yang dilakukan oleh Shiddiq, dkk (2013), 
menyatakan bahwa ditemukan hubungan antara 
pengetahuan dengan perilaku tidak aman. Dalam 
penelitian tersebut, perilaku tidak aman lebih banyak 
dilakukan oleh pekerja dengan tingkat pengetahuan 
kurang dibandingkan pekerja dengan pengetahuan 
cukup.

Pada penelitian sejenis yang dilakukan oleh 
Halimah (2010), perilaku tidak aman dilakukan oleh 

pekerja dengan tingkat pengetahuan rendah dengan 
hasil penelitian yaitu sebesar 88,9%. Sedangkan 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Listyandini (2013), yang menyatakan bahwa tidak 
ditemukannya hubungan antara pengetahuan dengan 
perilaku tidak aman.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan uji spearman, didapatkan hasil nilai 
korelasi (r) yang memiliki keeratan hubungan 
paling kuat dengan tindakan tidak aman, sebagai 
berikut: skala prioritas pengetahuan (r = 0,456), 
kelelahan (r = 0,425), Umur (r = 0,250), Masa Kerja 
(r = 0,202). Maka hasil nilai korelasi (r) antara faktor 
karakteristik individu atau pekerja dengan tindakan 
tidak aman menunjukkan bahwa pengetahuan 
merupakan variabel atau faktor yang memiliki 
keeratan hubungan paling kuat dengan tindakan 
tidak aman dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,456. 
Pada hasil penelitian antara pengetahuan dengan 
tindakan tidak aman, dapat disimpulkan semakin 
baik pengetahuan mengenai bahaya dan risiko 
ditempat kerja, maka semakin rendah tindakan tidak 
aman bahkan cenderung bertindak aman, sehingga 
diperlukan pelatihan dan penambahan wawasan 
mengenai bahaya dan risiko ditempat kerja sebagai 
upaya menurunkan angka kecelakaan kerja yang 
disebabkan tindakan tidak aman.

Menurut Bird and Germain (1990), ada beberapa 
keuntungan bagi para manajer jika memberikan 
pelatihan yang tepat, antara lain: departemen yang 
dipimpin dapat lebih efi sien, kecelakaan akan mudah 
dieliminasi atau menurunkan angka kecelakaan. 
Melalui pelatihan yang tepat, para pekerja 
mengetahui bahaya dari pekerjaanya dan mengetahui 
yang harus dilakukan untuk menghindari bahaya 
tersebut, moral pekerja dan tim kerjanya akan 
meningkat sehingga dapat meningkatkan kepuasaan 
terhadap pekerjaan, bekerja menjadi lebih mudah, 
kekuatan kerja akan menjadi lebih fl eksibel. Pekerja 
diberi pelatihan di semua tahap pekerjaan, sehingga 
mereka bisa lebih siap dipindahkan dari satu 
pekerjaan ke pekerjaan yang lain dalam kelompok.

Faktor yang memiliki keeratan hubungan paling 
kuat setelah pengetahuan yaitu kelelahan. Apabila 
semakin berat kelelahan, tindakan tidak aman yang 
dilakukan akan semakin tinggi. Sehingga diperlukan 
upaya untuk memperkecil kelelahan yang dirasakan 
oleh pekerja antara lain dengan memanfaatkan waktu 
istirahat semaksimal mungkin atau membuat suasana 
dan kondisi tempat kerja senyaman mungkin seperti 
pembaharuan atau perbaikan pada ketidaksesuaian 
ergonomi yang ada ditempat kerja.
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Menurut Lawton (1998), Organisasi juga harus 
mengurangi stressor di tempat kerja, waktu lembur 
yang realistis, beban kerja yang berlebihan, tekanan 
waktu, dan jadwal kerja yang tidak memadai. 
Organisasi harus melakukan training bagi pekerjanya 
karena training yang bagus dapat meningkatkan 
produktivitas, efi siensi, dan keselamatan kerja.

Faktor lainnya yang memiliki keeratan 
hubungan paling kuat selain faktor-faktor di atas 
adalah umur. Umur memiliki nilai korelasi (r) 
sebesar 0,250 menunjukkan bahwa kuat hubungan 
antara umur dengan tindakan tidak aman tergolong 
lemah. Meskipun kuat hubungan lemah, tetap 
diperlukan upaya preventif untuk memperkecil 
tindakan tidak aman, upaya tersebut dapat dengan 
memperkerjakan pekerja dengan usia muda dan 
lebih meningkatkan pengawasan.

Sedangkan masa kerja merupakan faktor 
yang memiliki keeratan hubungan paling lemah di 
antara faktor-faktor lainnya dengan nilai korelasi 
(r) sebesar 0,202. Berdasarkan hasil penelitian, 
nilai korelasi masa kerja dengan tindakan tidak 
aman adalah (+), yang berarti semakin lama masa 
kerja, maka semakin tinggi tindakan tidak aman 
dan sebaliknya. Untuk mengurangi tindakan tidak 
aman, dapat dilakukan upaya pencegahan dengan 
meningkatkan motivasi kerja pada pekerja dengan 
masa kerja lama sehingga dapat lebih termotivasi 
untuk bekerja dengan aman.

KESIMPULAN

Tindakan tidak aman merupakan tindakan 
seseorang yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat 
menimbulkan bahaya serta mengakibatkan kerugian 
bagi diri sendiri dan orang lain hingga kecelakaan 
kerja. Kejadian kecelakaan yang disebabkan tindakan 
tidak aman dapat terjadi kapanpun apabila faktor- 
faktor yang dapat menyebabkan adanya tindakan 
tidak aman sudah ada. Sebanyak 13 responden atau 
17,6% bertindak aman, sebagian besar sebanyak 
26 responden (35,1%) melakukan tindakan tidak 
aman kategori rendah, sedangkan 24 responden 
(32,4%) melakukan tindakan tidak aman sedang, 
dan 11 responden (14,9%) melakukan tindakan tidak 
aman tinggi.

Pengetahuan bahaya dan risiko ditempat kerja 
yang semakin rendah juga dapat menyebabkan 
semakin tingginya tindakan tidak aman. Sedangkan, 
semakin berat kelelahan yang dialami oleh pekerja 
maka semakin tinggi tindakan tidak aman, dan 
semakin tua umur pekerja maka semakin tinggi 

tindakan tidak aman. Serta semakin lama masa kerja 
maka semakin tinggi kategori tindakan tidak aman 
yang dilakukan pekerja.

Berdasarkan skala prioritas, hubungan antara 
tindakan tidak aman dengan pengetahuan memiliki 
hubungan yang paling kuat, dan kemudian kelelahan 
menjadi variabel terkuat kedua dalam penelitian ini. 
Kedua variabel tersebut memiliki kuat hubungan 
yang sedang. Variabel umur, dan masa kerja dan 
memiliki kuat hubungan yang rendah dengan 
tindakan tidak aman.

Sehingga diperlukan pelatihan terkait 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga 
diperlukan untuk 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.
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