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MOTTO 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap. 

(QS. Al-Insyirah,6-8). 

 

Tak ada yang bisa membuatmu rendah diri tanpa persetujuanmu. 

(Eleanor Roosevelt) 
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ABSTRAK 

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk 

melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit kerja yang 

mungkin terjadi akibat selama bekerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah penerapan K3 sudah baik, bagaimanakah hubungan faktor-faktor yang 

mempengaruhi K3 terhadap penerapan K3, serta mengetahui faktor apakah yang 

memberikan pengaruh terbesar terhadap K3 pada suatu proyek konstruksi.  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

menyebarkan kuesioner kepada karyawan pada proyek konstruksi, untuk 

mengetahui bagaimana penerapan K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi 

dengan kualifikasi kontraktor gred 7 di wilayah kecamatan Banyumanik 

Semarang sebagai data primer. Sedangkan data sekundernya berupa nama-nama 

karyawan. Analisis data pada penelitian ini adalah hipotesis deskriptif (uji dua 

pihak), analisis regresi ganda, analisis korelasi ganda, dan sumbangan relatif.  

Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penerapan 

K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik 

Semarang sudah termasuk baik. Hasil pengujian hipotesis deskriptif (uji dua 

pihak), didapatkan +thitung > +ttabel maka H0 ditolak, jadi dinyatakan bahwa 

penerapan K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi di wilayah kecamatan 

Banyumanik Semarang tergolong baik. Dari hasil analisis regresi ganda hubungan 

yang terjadi antara faktor-faktor yang mempengaruhi K3 pada proyek konstruksi 

dianalisis dengan persamaan Y = -3.003 + 0.108X1 + 0.055X2 + 0.411X3, dari 

persamaan tersebut diketahui faktor penerapan K3 (Y) dipengaruhi oleh faktor 

manajemen K3 (X1), pelaksanaan K3 (X2), serta pengawasan K3 (X3). Dari hasil 

analisis korelasi ganda, diketahui hubungan yang terjadi antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi K3 pada proyek konstruksi tergolong sangat kuat, yaitu dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0.87. Koefisien determinasi didapatkan sebesar 

0.7615 menunjukkan nilai rata-rata K3 pada proyek konstruksi sebesar 76,15% 

ditentukan oleh 3 faktor yang mempengaruhi K3, sedangkan 23,85% ditentukan 

oleh faktor lain. Dari perhitungan sumbangan relatif didapatkan faktor yang 

memberikan pengaruh terbesar adalah faktor pengawasan K3 (X3) sebesar 73%.  

 

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Hipotesis Deskriptif, Uji 

Dua Pihak, Analisis Regresi Ganda, Analisis Korelasi Ganda, Sumbangan Relatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang yang terkait 

dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di 

sebuah institusi maupun di sebuah lokasi proyek. Tujuan dari pelaksanaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan 

keselamatan lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, 

konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan 

kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi moral, 

legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan 

bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman 

sepanjang waktu. Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi 

pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan 

perawatan untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan, dan cuti sakit. 

Berdasarkan The National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), konstruksi adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia, 

menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. 

Risiko jatuh adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan 

keselamatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksaan prosedur 

pengamanan seperti pemeriksaan tangga non-permanen dan scaffolding mampu 

mengurangi risiko kecelakaan. Pada umumnya pada proses pembangunan proyek 

kontruksi adalah kegiatan yang sangat banyak mengandung unsur bahaya. 

Pekerjaan konstruksi adalah penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. 

Dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat 

merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan. 

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan. 

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat 

angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Sebanyak 123 

ribu kasus kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2017 dengan nilai klaim Rp 971 
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miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 

792 miliar lebih. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, tingkat kecelakaan kerja untuk wilayah Jawa 

Tengah mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Angka kecelakaan 

kerja pada tahun 2015 yaitu sebesar 3.083 kasus dan pada tahun 2016 naik 

menjadi 3.665 kasus, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 1.468 kasus. 

Sering terjadinya kecelakaan kerja adalah akibat dari  kurang dipenuhinya 

persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Maka dari 

itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk 

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah 

dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti: UU RI No. 1 Tahun 1970 

tentang keselamatan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 

Per.05/Men/1996 mengenai sistem manajemen K3. 

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan persyaratan serta peraturan-

peraturan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, pada 

kenyataannya pelaksana proyek masih sering mengabaikan persyaratan dan 

peraturan-peraturan dalam K3 tersebut karena pelaksana proyek kurang sadar 

akan betapa besar risiko yang harus ditanggung oleh tenaga kerja dan 

perusahaannya. Selain itu, keberadaan peraturan akan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) tidak diimbangi oleh upaya hukum yang tegas dan sanksi yang berat, 

menyebabkan banyak pelaksana proyek yang sering mengabaikan keselamatan 

serta kesehatan tenaga kerjanya. Selain secara teknik, sistem pengendalian 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga harus membangun aspek moral, 

karakter, serta sikap pikir pekerja untuk bekerja dengan selamat. Maka dari itu, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi menjadi tanggung jawab 

semua pihak yang terkait langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari owner, 

kontraktor, maupun pekerja di lapangan (baik tenaga kerja ahli maupun tenaga 

kerja non ahli). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian berikut: 

1. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. 

2. Penerapan peraturan Kesehatan dan Keselamatan (K3) di Indonesia 

masih jauh dari maksimal. 

3. Pemerintah kurang tegas akan upaya penegakan hukum tentang 

Kesehatan dan Keselamatan (K3) khususnya dalam bidang konstruksi. 

4. Tingkat kepedulian dunia usaha terhadap Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) masih rendah. 

5. Masih rendah kesadaran tenaga kerja akan pentingnya keselamatan 

kerja. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Penilitian hanya menganalisis penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) pada proyek konstuksi, serta tidak menganalisis kerugian 

biaya yang dialami akibat dari kecelakaan kerja. 

2. Pengambilan data primer dengan kuesioner. 

3. Tidak melibatkan tukang dalam pengisian kuesioner. 

4. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan hipotesis deskriptif. 

5. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi dan 

korelasi.  

6. Metode pengambilan keputusan faktor penyumbang terbesar adalah 

sumbangan relatif. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

pada proyek pembangunan bangunan tinggi di wilayah kecamatan 

Banyumanik? 

2. Bagaimana hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan bangunan tinggi 

di wilayah kecamatan Banyumanik?  

3. Faktor apa yang memberikan pengaruh terbesar terhadap penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan 

bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik?  

 

1.5 Tujuan  

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

pada proyek pembangunan bangunan tinggi di wilayah kecamatan 

Banyumanik. 

2. Untuk menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi 

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan 

bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik. 

3. Untuk mengetahui faktor yang memberikan pengaruh terbesar 

terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada proyek 

pembangunan bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik. 

 

1.6 Manfaat  

Penyusunan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat menambah wawasan agar dapat mengenal, 

mempelajari, serta menyimak penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

kerja (K3) di lapangan secara langsung pada proyek pembangunan 

konstruksi gedung. 

2. Mahasiswa dapat mengerti analisa penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan kerja (K3) sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. 
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3. Diharapkan hasil penilitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

lainnya yang hendak meneliti tentang penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan kerja (K3) dalam proyek konstruksi gedung. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

2.1.1 Proyek Konstruksi 

Proyek konstruksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara 

yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya 

tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasrannya telah 

digariskan dengan jelas (Iman Soeharto, 1997).  

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya 

satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam 

rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber 

daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang 

terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak 

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam sutu proyek dibedakan atas hubungan 

fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam 

proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat 

dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi 

(Ervianto, 2005).  

Proyek konstruksi adalah proyek yang berkaitan dengan upaya 

pembangunan suatu bangunan infrastruktur, yang umumnya mencakup 

pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. 

Meskipun tidak jarang melibatkan disiplin lain seperti industri, mesin, elektro, 

geoteknik dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut meliputi aspek 

kepentingan masyarakat yang sangat luas sejak berupa perumahan untuk 

tempat tinggal, apartment dan gedung perkantoran berlantai banyak, pabrik 

dan bangunan industri, jembatan, jalan raya termasuk jalan layang, jalan 

kereta api, pembangkit listrik tenaga nuklir, bendungan dan terowongan 

PLTA, saluran pengairan, sistem sanitasi dan drainase, bandar udara dan 

hanggar pesawat terbang, pelabuhan laut dan bangunan lepas pantai, jaringan
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kelistrikan dan telekomunikasi, kilang minyak dan jaringan plambing, dan lain 

sebagainya (Dipohusodo, 1996). 

Menurut Asiyanto (2005:171) dalam proyek konstruksi ada sifat-sifat 

khusus yang tidak terdapat pada industri lain. 

1. Kegiatan proyek konstruksi terdiri dari bermacam-macam kegiatan 

dengan jumlah banyak dan rawan kecelakaan. 

2. Jenis-jenis kegiatannya sendiri tidak standar, sangat dipengaruhi 

oleh banyak faktor luar, seperti: kondisi lingkungan bangunan, 

cuaca, bentuk, desain, metode pelaksanaan dan lain-lain. 

3. Perkembangan teknologi yang selalu diterapkan dalam kegiatan 

memberikan risiko tersendiri. 

4. Tingginya turn-over tenaga kerja juga menjadi masalah sendiri, 

karena selalu menghadapi orang-orang baru yang terkadang belum 

terlatih. 

5. Banyaknya pihak yang terkait dalam proses konstruksi, yang 

memerlukan pengaturan serta koordinasi yang kuat. 

 

2.1.2 Kualifikasi Kontraktor 

Kualifikasi Kontraktor merupakan suatu penggambaran umum 

terhadap sumber daya yang dimiliki dari masing-masing kualifikasi usaha 

kontraktor yang terdiri dari status perusahaan, pengalaman, peralatan, 

modal/keuangan dan sumber daya manusia (Ariston, 2013): 

a. Kontraktor dengan kualifikasi Gred 2 

 Kualifikasi Gred 2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 300 

juta. 

 Badan usaha untuk kualifikasi Gred 2 dapat berbentuk 

Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi atau Perseroan 

Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. 

b. Kontraktor dengan kualifikasi Gred 3 
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 Kualifikasi Gred 3 dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 600 

juta. 

 Badan usaha untuk kualifikasi Gred 3 dapat berbentuk 

Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi atau Perseroan 

Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. 

c. Kontraktor dengan kualifikasi Gred 4 

 Kualifikasi Gred 4 dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 1 

milyar. 

 Badan usaha untuk kualifikasi Gred 4 dapat berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi atau Perseroan 

Komanditer (CV)), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. 

d. Kontraktor dengan kualifikasi Gred 5 

 Kualifikasi Gred 5 dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar 

sampai dengan Rp. 10 milyar. 

 Badan usaha untuk kualifikasi Gred 5 harus berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. 

e. Kontraktor dengan kualifikasi Gred 6 

 Kualifikasi Gred 6 dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar 

sampai Rp. 25 milyar. 

 Badan usaha untuk kualifikasi Gred 6 harus berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT). 

f. Kontraktor dengan kualifikasi Gred 7 

 Kualifikasi Gred 7 dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar 

sampai dengan tidak terbatas. 

 Badan usaha untuk kualifikasi Gred 7 harus berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), termasuk badan usaha PT-PMA. 
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2.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) adalah penting diterapkan dan 

dilaksanakan oleh dunia usaha khususnya proyek konstruksi untuk melindungi 

para karyawan atau pekerja dari bahaya kecelakaan kerja serta penyakit yang 

terjadi selama bekerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) 

yang tidak diperhatikan dalam kinerja karyawan atau pekerja akan 

mengganggu produktivitas kerja karyawan atau pekerja, namun jika 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diterapkan serta dilaksanakan 

dengan baik maka akan tumbuh hasil kinerja yang optimal karena karyawan 

merasa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan faktor yang paling 

penting dalam pencapaian sasaran tujuan proyek. Hasil yang maksimal dalam 

kinerja biaya, mutu, waktu tiada artinya bila tingkat keselamatan kerja 

terabaikan. Indikatornya dapat berupa tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, 

seperti banyak tenaga kerja yang meninggal, cacat permanen serta instalasi 

proyek yang rusak, selain kerugian materi yang besar (Husen, 2009). 

Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi 

fisiologis-fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan 

kerja yang disediakan oleh perusahaan (Rivai, 2004). Keselamatan dan 

kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan 

mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja (termasuk pekerja kontrak 

dan kontraktor) dan juga tamu atau orang lain berada di tempat kerja (OHSAS 

18001, 2007). 

Menurut Notoatmodjo (2009:153) tujuan utama Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) adalah agar karyawan atau pegawai di sebuah 

institusi mendapat kesehatan yang seoptimal mungkin sehingga mencapai 

Produktivitas Kerja yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2004:162), selain bertujuan untuk menghindari kecelakaan 

dalam proses produksi perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

juga bertujuan untuk meningkatkan kegairahan, keserasaian kerja, dan 
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partisipasi kerja karyawan dan dapat dipastikan kinerja dari karyawan 

meningkat. 

 

2.1.3.1 Keselamatan Kerja 

Mondy (2008) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai 

perlindungan karyawan dari cidera yang disebabkan oleh kecelakaan yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan Mathis dan Jackson (2012) 

mendefinisikan keselamatan sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan 

fisik seseorang. 

Prabu Mangkunegara (2014) mendefinisikan keselamatan kerja 

sebagai kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau 

kerugian di tempat kerja. Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan terhadap fisik seseorang yang aman atau 

selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. 

Prabu Mangkunegara (2004) juga menjelaskan bahwa istilah 

keselamatan mencangkup kedua istilah yaitu resiko keselamatan dan 

resiko kesehatan. Dalam kepegawaian, kedua istilah tersebut dibedakan, 

yaitu Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat 

dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko 

keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat 

menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, 

keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. 

Semua itu sering dihubungkan dengan perlengkapan perusahaan atau 

lingkungan fisik dan mencangkup tugas- tugas kerja yang membutuhkan 

pemeliharaan dan latihan. 

Keselamatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan beserta 

prakteknya yang bertujuan agar para pekerja atau masyarakat pekerja 

memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental 

maupun sosial dengan usaha preventif terhadap penyakit/gangguan 

kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan serta 

terhadap penyakit umum (Suma’mur, 1996). 
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2.1.3.2 Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja merupakan kondisi yang merujuk pada kondisi 

fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah 

individu yang bebas dari penyakit, cidera serta masalah mental emosi yang 

bisa menggangu aktivitas. Adapun unsur kesehatan yang erat berkaitan 

dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas (Mathis 

dan Jakson, 2012). 

Konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin banyak berubah, 

bukan sekedar “kesehatan pada sector industry” saja melainkan juga 

mengarah pada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan 

pekerjaanya (Total health of all at work). Dan ilmu ini tidak hanya 

hubungan antara efek lingkungan kerja dengan kesehatan, tetapi juga 

hubungan antara status kesehatan pekerja dengan kemampuannya untuk 

melakukan tugas yang harus dikerjakannya, dan tujuan dari kesehatan 

kerja adalah mencegah timbulnya gangguan kesehatan daripada 

mengobatinya (Harrington, 2003). 

Tujuan dari kesehatan kerja menurut Tarwaka (2008) yaitu: 

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja 

setinggi-tingginya baik fisik, mental dan sosial di semua 

lapangan kerja. 

2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan 

oleh kondisi lingkungan kerja. 

3. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang 

ditimbulkan akibat pekerjaan. 

4. Menempatkan tenaga kerja pada lingkungan kerja yang sesuai 

dengan kondisi fisik, tubuh, mental psikologis tenaga kerja 

yang bersangkutan. 

Dessler (2013) mengukur kesehatan kerja dengan menggunakan 

tiga indikator yaitu sebagai berikut: 
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1. Keadaan dan kondisi karyawan, adalah keadaan yang dialami 

oleh karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktifitas 

dalam bekerja. 

2. Lingkungan kerja, adalah lingkungan yang lebih luas dari 

tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam 

bekerja. 

3. Perlindungan karyawan, merupakan fasilitas yang diberikan 

untuk menunjang kesejahteraan karyawan 

 

2.1.4 Kecelakaan Kerja 

Menurut peraturan Menteri No. 04 Tahun 1993 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja menjelaskan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang 

terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul 

karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah 

melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui. 

Menurut Ervianto (2005), usaha-usaha pencegahan timbulnya 

kecelakaan kerja perlu dilakukan sedini mungkin. Adapun tindakan yang perlu 

dilakukan adalah: 

1. Mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang beresiko dan 

mengelompokkannya sesuai tingakatan resiko; 

2. Adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sesuai keahliannya; 

3. Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan 

pekerjaan; 

4. Menyediakan alat perlindungan kerja selama durasi proyek; 

5. Melaksanakan pengaturan di lokasi proyek konstruksi. 

 

 

 



13 
 

 
 

2.1.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Ketinggian (Gedung 

Bertingkat) 

Menurut Asosiasi Rope Access Indonesia bekerja pada ketinggian 

mempunyai potensi bahaya yang besar. Ada berbagai macam metode kerja 

diketinggian seperti menggunakan perancah, tangga, gondola dan sistem akses 

tali (Rope Access Systems). Masing masing metode kerja memiliki kelebihan 

dan kekurangan serta risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu pengurus 

maupun manajemen proyek perlu mempertimbangkan pemakaian metode 

dengan memperhatikan aspek efektifitas dan risiko baik yang bersifat finansial 

dan non finansial sebagaimana surat keputusan bersama menteri tenaga kerja 

dan menteri pekerjaan umum. no. kep.174/men/1986 dan no. 104/kpts/1986 

pasal 2 yaitu “setiap pengurus/kontraktor/pemimpin pelaksana pekerjaan atau 

bagian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi wajib memenuhi 

syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

2.1.5.1 Kategori Sistem Bekerja pada Ketinggian  

Pemilihan sistem bekerja pada ketinggian hendaknya 

mempertimbangkan banyak hal. Ada beberapa sistem atau metode 

bekerja pada ketinggian, yaitu : 

1. Sistem Pasif 

Sistem dimana pada saat bekerja melalui suatu struktur 

permanen atau struktur yang tidak permanen, tidak 

mensyaratkan perlunya penggunaaan peralatan pelindung jatuh 

(fall protection devices) karena telah terdapat sistem pengaman 

kolektif (collective protection system). Pada sistem ini perlu 

ada supervisi dan pelatihan dasar. Metode pekerjaan: 

a. Bekerja pada permukaan seperti lantai kamar, balkon dan 

jalan. 

b. Struktur/area kerja (platform) yang dipasang secara 

permanen dan perlengkapannya. 
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c. Bekerja di dalam ruang yang terdapat jendela yang terbuka 

dengan ukuran dan konfigurasinya dapat melindungi orang 

dari terjatuh. 

2. Sistem Aktif 

Adalah suatu sistem dimana ada pekerja yang naik dan 

turun (lifting/lowering), maupun berpindah tempat (traverse) 

dengan menggunakan peralatan untuk mengakses atau 

mencapai suatu titik kerja karena tidak terdapat sistem 

pengaman kolektif (collective protection system). Sistem ini 

mensyaratkan adanya pengawasan,pelatihan dan pelayanan 

operasional yang baik. Metode Pekerjaan: 

a. Unit perawatan gedung yang dipasang permanen, seperti 

gondola. 

b. Struktur/area kerja (platfrom) untuk pemanjatan seperti 

tangga pada menara. 

c. Struktur/area kerja mengangkat (elevating work platform) 

seperti hoist crane, lift crane, mobil perancah. 

d. Struktur sementara seperti panggung pertunjukan. 

e. Tangga berpindah (portable ladder) 

f. Perancah (scaffolding) 

 

2.1.5.2 Prosedur Kerja Di Ketinggian 

Sebagai penunjang kelancaran pekerjaan, bekerja diketinggian 

harus memiliki sistem pencegahan dan pengendalian kerja, salah 

satunya yakni dengan prosedur. Pekerja boleh mengerjakan pekerjaan 

di ketinggian dengan syarat : 

1. Dipasang pijakan kaki dan penghalang yang cukup kuat 

atau semi permanen, dan mampu menahan beban jika 

pekerja terjatuh 
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2. Jika tidak memungkinkan dipasang pengaman seperti pada 

poin di atas, maka harus digunakan perancah atau 

scaffolding. 

3. Jika tidak dapat digunakan perancah atau scaffolding, maka 

haru dikenakan alat pengaman kerja (body harnes / safety 

bel) yang mampu mengamankan pekerja dari risiko jatuh 

dari ketinggian. 

4. Jika akan digunakan tangga, perlu dipastikan bahwa 

pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tangga 

cukup kuat dan terpasang dalam posisi yang stabil, serta 

jangan memaksakan meraih alat ataupun bahan yang sulit 

dijangkau. 

5. Untuk pekerjaan mengecat di ketinggian gunakan rol dan 

pasang galah, sesuaikan dengan ketinggian. 

6. Jika semua alternatif di atas tidak dapat dilaksanakan juga, 

maka harus dilaporkan pada pengawas pekerjaan bahwa 

pekerjaan tidak aman untuk dilaksanakan. 

7. Hal-hal lainnya yang juga harus diperhatikan antara lain, 

adalah: 

a. Memakai pakaian kerja dengan benar dan sesuai 

standar.  

b. Memakai topi atau helm pengaman (safety helmet). 

c. Memakai sepatu kerja. 

d. Memakai sarung tangan dan sarung lengan yang terbuat 

dari bahan anti gores. 

e. Membersihkan tempat kerja dari kotoran atau benda 

lain yang dapat mengganggu proses pekerjaan. 

 



16 
 

 
 

2.1.6 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 

Pemerintah Indonesia telah membuat serta menetapkan peraturan-

peraturan akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Peraturan tersebut 

diciptakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja 

dan merupakan suatu legal hukum yang harus dipatuhi oleh dunia usaha 

khusunya industri konstruksi di Indonesia. Uraian contoh peraturan-perturan 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia yang berkaitan 

dengan industri konstruksi dalam pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut: 

 

2.1.6.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan 

Kerja 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat 

perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas 

nasional. Orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin 

pula keselamatannya. Tempat kerja dalam hal ini adalah tiap ruangan 

atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana 

tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk 

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya. 

Termasuk pula didalamnya semua ruangan, lapangan, halaman dan 

sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan 

dengan tempat kerja tersebut. 

Yang diatur dalam undang-undang ini adalah keselamatan kerja 

dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan 

air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah 

kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dengan peraturan perundangan 

ditetapkan syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, 

pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, 

penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan bahan, barang, produk 
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teknis, aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan 

bahaya kecelakaan. 

Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah 

menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, 

praktis yang mencakup bidang konstruksi, perlengkapan alat-alat 

perlindungan, pengujian dan pengesahan, produk teknis dan aparat 

produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri dan 

keselamatan tenaga kerja yang melakukannya, serta keselamatan 

umum. 

Peraturan perundangan ini mengatur kewajiban dan hak tenaga 

kerja, yaitu memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh 

pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja, memakai alat-alat 

perlindungan diri yang diwajibkan, serta memenuhi dan menaati semua 

syarat-syarat K3 yang diwajibkan. 

Dengan majunya industrialisasi, mekanisme, elektrifikasi, 

modernisasi, maka terjadi peningkatan intensitas kerja para pekerja. 

Hal tersebut memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari 

para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian terhadap hal-hal lain, serta 

kehilangan keseimbangan merupakan akibat dan menjadi sebab 

terjadinya kecelakaan. 

Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai 

keamanan yang baik dan realistis, yang merupakan faktor yang sangat 

penting untuk memberikan kenyamanan bekerja bagi para pekerja, 

hingga pada akhirnya nanti akan mampu meningkatkan mutu 

pekerjaan, peningkatan produksi dan produktivitas kerja. 

 

2.1.6.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.Per.01/Men/1980 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.Per.01/Men/1980 menyebutkan, kenyataan menunjukkan banyak 

terjadi kecelakaan, akibat belum ditanganinya pengawasan 



18 
 

 
 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara mantap dan menyeluruh 

pada pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga perlu diadakan upaya 

untuk membina norma perlindungan kerjanya.dengan semakin 

meningkatnya pembangunan dengan penggunaan teknologi modern, 

harus diimbangi pula dengan upaya keselamatan tenaga kerja atau 

orang lain yang berada di tempat kerja. Sebagai pelaksana Undang-

undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dipandang perlu 

untuk menetapkan ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai 

keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan Konstruksi Bangunan. 

Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan 

pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat 

kerja terhadap tenaga kerjanya. Sewaktu pekerjaan dimulai harus 

segera disusun suatu unit keselamatan dan kesehatan kerja, hal tersebut 

harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja. Unit keselamatan kerja 

tersebut meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap; kecelakaan, 

kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada 

kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan. 

Peraturan ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi 

bangunan, yaitu tentang tempat kerja dan alat-alat kerja, perancah 

(scaffolding), tangga dan tangga rumah, alat-alat angkat, kabel baja, 

tambang, rantai, peralatan bantu, mesin-mesin, peralatan konstruksi 

bangunan, konstruksi di bawah tanah, penggalian, pekerjaan 

memancang, pekerjaan beton, pembongkaran, dan pekerjaaan lainnya, 

serta penggunaan perlengkapan penyelamatan dan perlingdungan diri. 

 

2.1.7 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Program K3 merupakan suatu rencana kerja dan pelaksanaan prosedur 

yang memfasilitasi pelaksanaan keselamatan kerja dan proses pengendalian 

risiko dan paparan bahaya termasuk kesalahan manusia dalam tindakan tidak 

aman, meliputi: 
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1. Membuat program untuk mendeteksi, mengkoreksi, mengontrol 

kondisi berbahaya, lingkungan beracun, dan bahaya-bahaya 

kesehatan. 

2. Membuat prosedur keamanan. 

3. Menindaklanjuti program kesehatan untuk pembelian dan 

pemasangan peralatan baru dan untuk pembelian dan penyimpanan 

bahan berbahaya. 

4. Pemeliharaan sistem pencatatan kecelakaan agar tetap waspada. 

5. Pelatihan K3 untuk semua level manajemen. 

6. Rapat bulanan P2K3 

7. Tetap menginformasikan perkembangan yang terjadi di bidang K3 

seperti alat pelindung diri, standar keselamatan yang baru. 

8. Pembagian pernyataan kebijakan organisasi. 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersifat spesifik artinya 

program keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dibuat, ditiru, atau 

dikembangkan semaunya. Suatu program keselamatan dan kesehatan kerja 

dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan 

potensi bahaya sifat kegiatan, kultur, kemampuan financial, dan lainnya. 

Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dirancang spesifik untuk 

masing-masing perusahaan sehingga tidak bisa sekedar meniru atau mengikuti 

arahan dan pedoman dari pihak lain  (Ramli, 2010). 

Efektifitas program keselamatan dan kesehatan kerja sangat tergantung 

kepada komitmen dan keterlibatan semua pekerja. Keterlibatan pekerja akan 

meningkatkan produktivitas. Beberapa kegiatan yang harus melibatkan 

pekerja antara lain (Nasution, 2005): 

1. Kegiatan pemeriksaan bahan berbahaya dan beracun dan 

menyusulkan rekomendasi bagi perbaikan. 

2. Mengembangkan atau memperbaiki aturan keselamatan umum. 

3. Melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja baru. 

4. Membantu proses analisis penyebab kecelakaan kerja. 
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Unsur-unsur program keselamatan dan kesehatan kerja yang terpenting 

adalah pernyataan dan kebijakan perusahaan, organisasi dan personil, menjaga 

kondisi kerja untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan, membuat laporan 

dan analisis penyebab kecelakaan dan menyediakan fasilitas pertolongan 

pertama pada kecelakaan (Nasution, 2005). 

Menurut Heinrich prinsip dasar dari program keselamatan dan 

kesehatan kerja yang perlu diterapkan dalam upaya pencegahan kecelakaan, 

yaitu: 

1. Melakukan usaha inspeksi keselamatan kerja untuk 

mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang tidak aman. 

2. Mengadakan usaha pendidikan dan pelatihan para pekerja untuk 

meningkatkan pengetahuan pekerja akan tugasnya sehari-hari dan 

cara kerja yang aman. 

3. Membuat peraturan-peraturan keselamatan kerja yang harus ditaati 

oleh semua pekerja. 

4. Pembinaan displin dan ketaatan terhadap semua peraturan di 

bidang keselamatan kerja. 

 

2.1.7.1 Tujuan dan Sasaran Program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

Tujuan dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

secara umum yaitu untuk mempercepat proses gerakan nasional K3 

dalam upaya memberdayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

guna mencapai kecelakaan nihil. Sedangkan sasaran dari program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu antara lain:  

1. Meningkatkan pengertian, kesadaran, pemahaman, serta 

penghayatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semua 

unsur pimpinan dan pekerja pada sutau perusahaan. 

2. Meningkatkan fungsi manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) atau Panitia Pembina Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3). 
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3. Mendorong terbentuknya manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada setiap perusahaan. 

4. Mendorong pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) pada sektor informal dan masyrakat umum. 

 

2.1.8 Peralatan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 

Proyek Konstruksi 

Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan 

untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang 

kemungkinan bisa terjadi dalam proses konstruksi. Peralatan ini wajib 

digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam suatu lingkungan konstruksi. 

Namun, tidak banyak yang menyadari betapa pentingnya peralatan-peralatan 

ini untuk digunakan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang 

sangat penting. Oleh karenanya, semua pelaksana proyek berkewajiban 

menyediakan semua keperluan peralatan/ perlengkapan perlindungan diri atau 

Personal Protective Equipment (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja, 

yaitu (Ervianto, 2005): 

a. Pakaian Kerja 

Tujuan pemakaian pakaian kerja ialah melindungi badan 

manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang 

bisa melukai badan. Mengingat karakter lokasi proyek konstruksi 

yang pada umumnya mencerminkan kondisi yang keras maka 

selayaknya pakaian kerja yang digunakan juga tidak sama dengan 

pakaian yang digunakan oleh karyawan yang bekerja dikantor. 

Perusahaan pada umumnya menyediakan sebanyak tiga pasang 

dalam setiap tahunnya. 

b. Sepatu Kerja 

Sepatu kerja (Safety Shoes) merupakan perlindungan 

terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu 

dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan dimana-mana 

tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran 
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dari bagian bawah. Bagian muka sepatu harus cukup keras (atau 

dilapisi dengan pelat besi) supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa 

benda dari atas. Umumnya, sepatu kerja disediakan dua pasang 

dalam satu tahun. 

c. Kacamata Kerja 

Kaca mata pengaman digunakan untuk melindungi mata 

dari debu kayu, batu atau serpih besi yang berterbangan di tiup 

angin. Mengingat partikel-partikel debu berukuran sangat kecil 

yang terkadang tidak terlihat oleh mata. Oleh karenanya, mata 

perlu diberikan perlindungan. Tidak semua jenis pekerjaan 

membutuhkan kaca mata kerja. Namun, pekerjaan yang mutlak 

membutuhkan perlindungan mata adalah mengelas. 

d. Penutup Telinga 

Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-

bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara 

yang cukup keras dan bising. Namun demikian, bukan berarti 

seorang pekerja tidak dapat bekerja bila tidak menggunakan alat 

ini. Kemungkinan akan terjadi gangguan pada telinga tidak 

dirasakan saat itu, melainkan pada waktu yang akan datang. 

e. Sarung Tangan 

Sarung tangan sangat diperlukan untuk beberapa jenis 

kegiatan. Tujuan utama penggunaan sarung tangan adalah 

melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama 

menjalankan kegiatannya. Namun, tidak semua jenis pekerjaan 

memerlukan sarung tangan. Salah satu kegiatan yang memerlukan 

adalah mengangkat besi tulangan, kayu. Pekerjaan yang sifatnya 

berulang seperti mendorong gerobag cor secara terus-menerus 

dapat mengakibatkan lecet pada tangan yang bersentuhan dengan 

besi pada gerobag. 
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f. Helm 

Helm (helmet) sangat penting digunakan sebagai pelindung 

kepala, dan sudah merupakan keharusan bagi setiap pekerja 

konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan 

pemakai yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya. Keharusan 

mengenakan helm lebih dipentingkan bagi keselamatan si pekerja 

sendiri mengingat kita semua tidak pernah tahu kapan dan dimana 

bahaya akan terjadi. Helm ini digunakan untuk melindungi kepala 

dari bahaya yang berasal dari atas, misalnya saja ada barang, baik 

peralatan maupun material konstruksi yang jatuh dari atas 

kemudian kotoran (debu) yang berterbangan di udara dan panas 

matahari. Namun, sering kita lihat bahwa kedisiplinan para kerja 

untuk menggunakannya masih rendah yang tentunya dapat 

membahayakan diri sendiri. Kecelakaan saat bekerja dapat 

merugikan pekerja itu sendiri maupun kontraktor yang lebih 

disebabkan oleh kemungkinan terhambat dan terlambatnya 

pekerjaan. 

g. Masker 

Pelindung bagi pernapasan sangat diperlukan untuk pekerja 

konstruksi mengingat kondisi lokasi proyek itu sendiri. Berbagai 

material konstruksi berukuran besar sampai sangat kecil yang 

merupakan sisa dari suatu kegiatan, misalnya serbuk kayu sisa dari 

kegiatan memotong, mengamplas, menyerut kayu. Tentu saja 

seorang pekerja yang secara terus-menerus menghisapnya dapat 

mengalami gangguan pada pernafasan, yang akibatnya tidak 

langsung dirasakan saat itu. Berbagai jenis macam masker tersedia 

di pasaran, pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. 

h. Jas Hujan 

Perlindungan terhadap cuaca terutama hujan bagi pekerja 

pada saat bekerja adalah dengan menggunakan jas hujan. Pada 
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tahap konstruksi, terutama di awal pekerjaan umumnya masih 

berupa lahan terbuka dan tidak terlindungi dari pengaruh cuaca, 

misalnya pada pelaksanaan pekerjaan pondasi. Pelaksanaan 

kegiatan di proyek selalu bersinggungan langsung dengan panas 

matahari ataupun hujan karena dilaksnakan di ruang terbuka. 

Tujuan utama pemakaian jas hujan tidak lain untuk kesehatan para 

pekerja. 

i. Sabuk Pengaman 

Sudah selayaknya bagi pekerja yang melaksanakan 

kegiatannya pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang 

membahayakan wajib mengenakan tali pengaman atau safety belt. 

Fungsi utama tali pengaman ini adalah menjaga seorang pekerja 

dari kecelakaan kerja pada saat bekerja, misalnya saja kegiatan 

erection baja pada bangunan tinggi, atau kegiatan lain yang harus 

dikerjakan di lokasi. 

j. Tangga 

Tangga merupakan alat untuk memanjat yang umum 

digunakan. Pada mulanya tangga hanya terdiri dari dua buah balok 

bambu kemudian diberikan batang melintang pada jarak tertentu. 

Namun, saat ini pengembangan bentuk tangga sangat bervariasi 

dengan tingkat keamanan yang semakin tinggi. Pemilihan dan 

penempatan alat ini untuk mencapai ketinggian tertentu dalam 

posisi aman harus menjadi pertimbangan utama. 

k. P3K 

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan 

ataupun berat pada pekerjaan konstruksi, sudah seharusnya 

dilakukan pertolongan pertama di proyek. Untuk itu, pelaksana 

konstruksi wajib menyediakan obat-obatan yang digunakan untuk 
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pertolongan pertama. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan 

disesuaikan dengan aturan yang berlaku. 

 

2.2 Hipotesis Deskriptif 

Menurut Sudjana (1992) mengartikan hipotesis adalah asumsi atau 

dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering 

dituntut untuk melakukan pengecekannya. 

Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa 

pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan 

(komparasi), atau variabel mandiri (deskripsi). Menurut tingkat eksplanasi 

hipotesis yang akan di uji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan 

menjadi tiga macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif dan 

hipotesis asosiatif (hubungan) (Sugiyono, 2011). 

Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, 

tidak membuat perbandingan atau hubungan (Sugiyono, 2011). Pengujian 

hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima 

hipotesis. Dengan demikian dihadapkan pada dua pilihan, yaitu hipotesis nol 

(Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha). Berikut diuraikan lebih jelas tentang 

masing-masing hipotesis tersebut: 

 Hipotesis Nol (H0) Hipotesis yang menyatakan tidak ada, 

perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok. Atau hipotesis 

yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain.  

 Hipotesis Alternatif (Ha) Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan 

suatu kejadian antara kedua kelompok. Atau hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain 
 

Berdasarkan Usman dan Akbar (2000), Ha disebut juga sebagai 

hipotesis kerja atau hipotesis penelitian (research hypothesis). Ha adalah lawan 

atau tandingan dari H0. Ha cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. 
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Sedangkan H0 dinyatakan dalam kalimat negatif. Oleh karena itu, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 H0 : Penerapan K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi di 

wilayah kecamatan Banyumanik tergolong belum baik. 

 Ha  : Penerapan K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi di 

wilayah kecamatan Banyumanik Semarang tergolong baik. 
 

Untuk dapat memutuskan apakah H0 ditolak atau diterima, maka 

diperlukan kriteria tertentu dengan nilai tertentu baik dari hasil perhitungan 

maupun hasil dari tabel. Kedua hasil tersebut dibandingkan. Dalam hal ini 

dimisalkan menggunakan perhitungan t dengan menggunakan rumus sehingga 

diperoleh thitung. Kemudian cari ttabel dari tabel t dengan α tertentu (Usman 

dan Akbar, 2000). 

 

2.2.1 Uji Dua Pihak (Two Tail Test) 

Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan uji 

dua pihak (two tail test) dan uji satu pihak (one tail test). Pada penelitian ini 

digunakan uji dua pihak (two tail test). Uji dua pihak digunakan bila 

hipotesis nol (H0) berbunyi “sama dengan (=)” dan hipotesis alternatifnya 

(Ha) “tidak sama dengan (≠)”. Kriteria pengujian suatu pihak untuk dua 

pihak adalah jika +thitung > +ttabel atau -thitung < -ttabel, maka H0 ditolak 

(Sugiyono, 2011). 

 

Gambar 2.1 Grafik Uji Dua Pihak 
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2.3 Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel 

terikat dapat diprediksi melalui variabel bebas secara individual. Regresi ganda 

berguna untuk mendapatkan pengaruh dua variabel kriteriumnya, atau untuk 

mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih dengan 

kriteriumnya (Usman dan Akbar, 2008). Adapun bentuk persamaan garis 

regresi ganda adalah seperti berikut ini: 

Untuk 2 prediktor : Y = a + b1X1 + b2X2 

Untuk 3 prediktor : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Untuk n prediktor : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+……+ bnXn 

Jika harga-harga b1, b2, b3, dan seterusnya telah diketahui, maka harga-

harga tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung korelasi ganda. Dengan 

kata lain dapat mengaitkan hasil-hasil perhitungan analisis regresi ganda 

dengan perhitungan analisis korelasi ganda. 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 prediktor, jadi rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan : 

 Y : Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek  

        konstruksi  

 a : Harga Y bila X = 0 (konstan) 

 b : Koefisien regresi 

 X : Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan  

      Kerja 

 X1 : Faktor manajemen 

 X2 : Faktor pelaksanaan 

 X3 : Faktor pengawasan 

 

2.4 Analisis Korelasi Ganda 

Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier 

antara dua variabel atau lebih. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis 
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statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti, karena peneliti 

umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk 

menghubungkannya (Usman dan Akbar, 2008). 

Korelasi yang digunakan adalah korelasi ganda. Besarnya angka korelasi 

disebut koefisien korelasi dinyatakan dalam lambang R. Korelasi ganda 

merupakan hubungan secara bersama-sama antara X1 dengan X2 dan Xn dengan 

Y (Sugiyono, 2006). 

Korelasi ganda berfungsi untuk menghubungkan dua variabel atau lebih 

yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya (Y). Besarnya 

hubungan dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. 

Dalam penelitian ini terdapat hubungan antara regresi ganda dengan 

korelasi ganda. Hubungan dapat digambarkan dalam rumus di bawah ini, dengan 

menggunakan 3 prediktor (Usman dan Akbar, 2008). 

         √
                    

    
   

Keterangan: 

 R(1,2,3) : Koefisien Korelasi 

 b : Koefisien Regresi
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data maka penulis dapat 

mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji T, dengan hipotesis sebagai berikut: 

 H0 : Penerapan K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi 

di wilayah kecamatan Banyumanik tergolong belum baik. 

 Ha : Penerapan K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi 

di wilayah kecamatan Banyumanik tergolong baik. 

Didapatkan nilai thitung: 6.611 > ttabel: 1.986, yang berarti Ha diterima, 

jadi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek 

pembangunan bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik 

sudah tergolong baik.  

2. Dari perhitungan regresi ganda didapatkan persamaan persamaan Y = -

3.003 + 0.1082414X1 + 0.054604163X2 + 0.410965542X3. Yang 

berarti dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 pada proyek 

pembangunan bangunan tinggi wilayah Kecamatan Banyumanik akan 

naik jika faktor manajemen K3 (X1), faktor pelaksanaan K3 (X2), serta 

faktor pengawasan K3 (X3) bertambah karena memiliki tanda positif 

(+). Sedangkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 

proyek konstruksi bangunan tinggi wilayah Kecamatan Banyumanik 

mempunyai nilai negatif (-) yang berarti tidak akan ada penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jika tidak ada faktor 

manajemen K3, faktor pelaksanaan K3, serta faktor pengawasan K3. 

3. Faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki 

pengaruh atau hubungan kuat terhadap penerapan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dengan menggunakan perhitungan koefisien 

korelasi. Berdasarkan uji F hasil koefisien korelasi signifikan. 
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4. Faktor yang memberikan sumbangan atau pengaruh terbesar kepada 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan 

bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik adalah faktor 

pengawasan  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu sebesar 73%. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas ada beberapa hal yang dapat menjadi saran 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan, karena pada setiap lokasi 

proyek atau objek penelitian pasti memiliki penerapan yang berbeda. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor penunjang 

yang dapat mempengaruhi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) pada proyek konstruksi. 

3. Bisa melakukan objek penelitian selain proyek gedung dalam 

melakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 

proyek konstruksi. 
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