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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya 

melakukan pembangunan di segala bidang, salah satunya pembangunan 

konstruksi. Proyek konstruksi merupakan proyek yang berkaitan dengan upaya 

pembangunan suatu bangunan sarana  (bangunan-bangunan perkantoran, tempat 

tinggal, rumah sakit, dan sekolah) dan insfrastruktur (jembatan, transportasi jalan 

raya dan lain-lain). Di era globalisasi ini setiap proses kerja diikuti dengan adanya 

peningkatan K3 dalam dunia pembangunan. Pelaksanaan suatu proyek konstruksi 

dimanapun dan dalam bentuk apapun tidak akan pernah terhindar dari risiko, baik 

itu risiko kecil maupun risiko besar.  

Suatu pekerjaan proyek konstruksi tentunya ingin diselesaikan dengan tepat 

waktu,namun terkadang aktivitas pekerjaan suatu proyek dapat terganggu dengan 

berbagai hal,sehingga mengalami keterlambatan waktu penyelesaian. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak 

menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan 

segi prikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, 

pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya untuk memelihara 

dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh, meningkatkan kesehan mental 

pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang 

sedang bekerja, sehingga setiap pekerja memang harus menaati yang namanya 

peraturan atau rambu-rambu K3 saat berada di lapangan atau kawasan 

pembangunan. Tidak luput yang namanya penggunaan APD yang lengkap agar 

tidak terjadi kecelakaan pada saat bekerja. 

Oleh karena itu, penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

sangat penting karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan 

kondisi kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat menghindari kecelakaan 

dan penyakit di tempat kerja. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mengindentifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 

proyek pembangunan Pasar Aksara? 

2. Bagaimana penanganan terhadap risiko K3 pada proyek pembangunan Pasar 

Aksara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Aksara. 

1. Mengindetifikasi bahaya risiko K3 pada kegiatan proyek pembangunan Pasar 

2. Memberikan pengendalian/solusi dari risiko-risiko K3 pada kegiatan proyek 

pembangunan Pasar Aksara. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka untuk menghindari 

penyimpangan pembahasan maka dibuat pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian di lakukan di proyek pembangunan Pasar Aksara. 

2. Masalah yang diteliti adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

3. Risiko yang didentifikasi adalah risiko K3 yang berkaitan dengan aktivitas 

pada proyek pembangunan Pasar Aksara. 

4. Responden penelitian ini dari kontraktor dan konsultan. 

5. Tidak memperhitungkan faktor ekonomi/biaya dll. 

6. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Excel 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya informasi ini dapat digunakan untuk mengurangi penyebab 

kecelakaan kerja pada proyek pembangunan. 

2. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menekan angka kecelakaan 

pada proyek pembangunan. 

3. Pihak perusahaan/Kontraktor dapat menerapkan manajemen risiko K3 

(kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk mengurangi kecelakaan kerja 

menuju zero accident. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari enam bab, disusun dengan sistematika berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memuat tentang penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan dalam 

lingkup tugas akhir ini. 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian identifikasi masalah, metode 

pengumpulan data,pengolahan data, dan kerangka penelitian. 

 

BAB IV : Analisa Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil yang 

diperoleh. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisa 

dan pembahasan pada bab terdahulu serta memberikan saran dari hasil penelitian 

dari pengolahan data tersebut. 

 

Daftar Pustaka 

Bab ini memuat tentang daftar pustaka. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2.1.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terakit dengan 

kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah 

institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan 

dan keselamatan kerja.K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, 

konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan 

kerja suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan 

baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada 

umumnya, hasi karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan 

agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan dalam keadaan 

selamat dan sehat, serta agar setiap prediksi digunakan secara aman dan efisien. 

Keselamatan dan kesehatan kerja juga mengandung nilai perlindungan tenaga 

kerja dari kecelakan atau penyakit akibat kerja (Ramli,2010).  

Menurut (Suma’mur, 1981: 2) keselamatan kerja merupakan rangkaian 

usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para 

karyawan yang bekerja di  perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan kerja 

adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan 

kesempurnaan tenaga kerja (baik jasmaniah maupun rohaniah), beserta hasil 

karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus 

dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja, yaitu pekerja itu 

sendiri, pengawas/kepala kelompok kerja, perusahaan, pemerintah, dan 

masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik dari semua unsur 

tersebut tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal. 

Menurut Agus, 1989) keselamatn kerja adalah membuat kondisi aman 

dengan dilengkapi alat-alat yang pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai 

dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk dan memelihara fasilitas air yang baik.  
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2.1.2 Kecelakaan Kerja 

Menurut (Permenaker no. Per 03/Men/1994) kecelakaan kerja adalah 

kecelakaan yang terjadi berhubungan 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 kerumah 

melalui jalan bisa atau wajar dilalui. 

Menurut (Reese, 2009) kecelakaan kerja juga dapat diartikan sebagai 

kejadian yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan diman 

kecelakaan kerja terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau keadaan pada saat 

melaksanakan pekerjaan.  

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pada saat 

melakukan sutu pekerjaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak 

diinginlan dan di duga semula yang dapat menimbulkan korba manusia atau harta 

benda. Sedangkan tempat kerja merupakan ruangan atau lapangan tertutup atau 

terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering 

dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber 

bahaya. (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1998) 

Pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan. 

Kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab. Yang dimaksudkan dengan 

kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang tidak terduga dan tidak 

diharapkan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja dimaksudkan  

kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang diderita oleh pekerja dan atau alat 

kerja dalam suatu hubungan kerja. 

 

2.2 Bahaya 

Bahaya atau hazard adalah suatu sumber yang berpotensi menimbulkan 

kerugian baik berupa luka-luka terhadap manusia, penyakit, kerusakan properti, 

lingkungan atau kombinasinya. Sedangkan menurut OHSAS 18001 hazard adalah 

sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal 

luka-luka atau penyakit terhadap manusia. Bahaya adalah segala sesuatu termasuk 

situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada 
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manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Identifikasi bahaya merupakan 

langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko K3.  

Identifikasi bahaya adala upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya 

dalam aktivitas organisasi. Identifikasi bahaya merupakan landasan dari 

manajemen, tanpa melakukan identifikasi bahaya tidak mungkin melakukan 

pengelolaan risiko dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang 

tepat agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Bahaya 

merupakan sifat yang melekat (inherent) dan menjadi bagian dari suatu zat, 

sistem, kondisi atau peralatan. 

2.2.1 Klasifikasi Bahaya 

2.2.1.1. Bahaya Keselamatan Kerja 

 Bahaya keselamatan kerja kerja merupakan bahaya yang berdampak pada 

timbulnya kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan luka, cacat hingga 

mengakibatkan kematian serta kerusakan properti. Jenis bahaya keselamatan kerja 

dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian : 

a. Bahaya mekanis, yaitu bersumber dari peralatan mekanis atau benda 

bergerak baik secara manual maupun dengan penggerak. Gerakan mekanis 

ini dapat menimbulkan cidera atau kerusakan seperti tersayat,terpotong, 

terpeleset, terjepit dan terjatuh. 

b. Bahaya elektrik, yaitu sumber bahaya yang berasal dari energi listrik yang 

dapat mengakibatkan bahaya seperti kebakaran, dan sengatan listrik. 

2.2.1.2. Bahaya Kesehatan Kerja 

 Bahaya kesehatan kerja merupakan bahaya yang mempunyai dampak 

terhadap kesehatan manusia dan penyakit akibat kerja. Dampak yang ditimbulkan 

bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi : 

a. Bahaya kimia, mengandung berbagai potensi bahaya sesuai dengan sifat dan 

kandungannya. Bahaya yang dapat ditimbulkan seperti keracunan dan 

iritasi. 

b. Bahaya fisik, antara lain dapat menimbulkan kebisingan, getaran, radiasi, 

suhu ekstrim dan pencahayaan. 
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c. Bahaya biologi, bahaya yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti 

bakteri, virus, dan jamur. 

d. Bahaya psikologi, antara lain beban kerja berat, hubungan dan kondisi kerja 

yang tidak nyaman. 

Terdapat juga kategori bahaya: 

a. Bahaya tersembunyi (latent), yaitu bahaya yang tidak tampak dan sulit 

dirasakan, seperti instalasi listrik, uap beracun, atau suara frekuensi tinggi. 

b. Bahaya nyata, yaitu bahaya yang jelas kelihatan dan dapat dirasakan, seperti 

mesin-mesin peralatan yang tidak diberi perlndungan, kerusakan bangunan 

dan peralatan listrik yang cacat. 

c. Bahaya yang berkembang, yaitu bahaya yang tidak segera dikenali dan akan 

berkembang  sepanjang waktu, misalnya pemakaian bahan karet pada mobil 

crane, kabel baja yang kawatnya mulai putus-putus, kulit tubuh terkena 

larutan kimia yang menyebabkan sakit kulit dan suara bising yang 

menyebabkan tuli. 

d. Bahaya sementara, yaitu bahaya yang kadang-kadang muncul,misalnya 

ketika beban mesin terlalu berat (overload), listrik atau mesin yang kadang-

kadang mati. 

2.3 Risiko   

 Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya 

suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut 

menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti 

maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu 

perusahaan. 

 Manajemen risiko secara umum didefinisikan sebagai proses, 

mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi 

untuk mengelolah risiko tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan 

melibatkan proses-proses, metode dan teknik yng membantu manajer proyek 

maksimumkan probabilitas. 

 Menurut (Ramli, 2010), risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau 

perusahaan yang dipengarui oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari 
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luar. Oleh karena itu, risiko dalam organisai sangat beragam sesuai dengan sifat, 

lingkungan, skala, dan jenis kegiatannya. 

 

2.3.1 Jenis-jenis Risiko 

 Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar (Ramli,2010) sebagai 

berikut : 

2.3.1.1 Risiko Financial 

 Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko financial yang 

berkaitan dengan aspek keuangan. Ada berbagai risiko financial seperti piutang 

macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang dan lain-lain. Risiko 

keuangan ini harus dikelola dengan baik agar organisasi tidak mengalami 

kerugian atau bahkan sampai gulung tikar. 

 

2.3.1.2 Risiko Alam 

Bencana alam merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja  dan dapat 

terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktu, bentuk dan kekuatannya. Bencana 

alam dapat berupa badai atau angina topan, gemba bumi, tsunami, tanah longsor, 

banjir,dan letusan gunung berapi. Disamping korban jiwa, bencana alam juga 

mengakibatkan kerugian materil yang sangat besar yang memerlukan waktu 

pemulihan yang lama. 

Di Indonesia, bencana alam merupakan ancaman bagi setiap usaha dan 

kegiatan. Indonesia berada di pertemuan lempeng yang meningkat risiko terjadi 

gempa. Indonesia berada diantara dua benua dan dua lautan luas yang 

berpengaruh terhadap pola cuaca dan iklim. Indonesia juga masih mempunyai 

rantai gunung aktif sehingga masyakarat di daerah pegunungan harus lebih 

berhati-hati lagi. Oleh karena itu, faktor bencana alam harus diperhitungkan 

sebagai risiko yang dapat terjadi setiap saat. 

 

2.3.1.3 Risiko Operasional 

Risiko dapat terjadi dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan 

bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Perusahaan yang 
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memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai risiko untuk 

mengalami kerugian besar maupun kecil. Risiko operasional suatu perusahaan 

tergantung dari jenis, bentuk dan skala bisnis masing-masing. Termasuk kedalam 

risiko operasional antara lain yaitu: 

 

a. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan aset paling berharga dan menentukan dalam 

operasi perusahaan. Pada dasarnya perusahaan telah mengambil risiko yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan ketika perusahaan memutuskan untuk 

menerima seseorang bekerja. Perusahaan membayar gaji yang memadai bagi 

pekerja serta memberikan jaminan sosial yang diwajibkan menurut perundangan. 

Disamping itu perusahaan juga harus memberikan perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja serta membayar tunjangan jika tenaga kerja mendapat kecelakaan. 

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang dapat memicu atau 

menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kegagalan dalam proses produksi. 

Mempekerjakan pekerja yang tidak terampil, kurang pengetahuan, sembrono atau 

lalai dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan. 

 

b. Teknologi  

Aspek teknologi disamping bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas 

juga mengandung berbagai risiko. Penggunaan mesin modern misalnya dapat 

menimbulkan risiko kecelakaan dan pengurangan tenaga kerja. Teknologi juga 

bersifat dinamis dan terus berkembang dengan inovasi baru, sehingga banyak 

perusahaan meningkatkan kinerja dari pekerja-pekerjanya. 

Penerapan teknologi yang lebih baik oleh pesaing akan mempengaruhi 

produk, biaya dan kualitas yang dihasilkan sehingga dapat menjadi ancaman 

perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan teknologi harus 

mempertimbangkan dampak risiko yang ditimbulkan. 

 

c. Risiko K3 

Risiko K3 adalah risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul 

dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material dan 

lingkungan kerja. Salah satu upaya untuk mengendalikan risiko K3 adalah dengan 
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menerapkan sistem manajemen K3 dengan salah satu aspeknya melalui 

identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang diimplementasikan di berbagai 

perusahaan. 

Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya 

peristiwa k3 dengan akiba yang ditmbulkannya dalam kegiatan konstruksi. 

Terdapat tingkat risiko K3, yaitu  

- Risiko tingkat tinggi yang mencangkup pekerjaan yang pelaksanaannya 

berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, jiwa manusia, harta 

benda serta terganggunya kegiatan konstruksi. 

- Risiko sedang yang mencangkup pekerjaan yang dapat berisiko 

membahayakan keselamatan umum dan terganggunya kegiatan konstruksi 

di proyek 

- Risiko kecil yang mencangkup pekerjaan yang pelaksanaannya tidak 

membahayakan keselamatan umum serta terganggunya kegiatan konstruksi 

Ada beberapa cara pengendalian risiko K3 : 

1. Eliminasi, yaitu mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/bahan 

sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi 

2. Subsitusi, yaitu mengganti dengan metode yang lebih aman dari bahaya/ 

material yang tingkat bahayanya lebih rendah 

3. Rekayasa teknik, yaitu melakukan modifikasi teknologi atau peralatan 

sehingga menghindari terjadinya kecelakaan 

4. Pengendalian administrasi, yaitu pengendalian melalui pelaksanaan prosedur 

untuk bekerja secara aman sehingga tingkat bahaya lebih kecil 

5. Alat pelindung diri (APD), maksudnya harus memenuhi standard dan harus 

dipakai oleh semua pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya yang dilakukan. 

2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

SMK3 adalah proses pengintegrasian prinsip-prinsip keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam operasi perusahaan. Dapat pulak dikatakan bahwa SMK3 

merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam 

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP No. 50 Th 2012 tentang 

penerapan SMK3 BAB 1) 
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2.5 Undang-undang dan Peraturan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja  

2.5.1 UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja 

UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2 ayat 2 menyatakan 

bahwa syarat keselamatan kerja diberlakukan di tempat kerja yang dikerjakan 

pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, 

gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau 

terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan 

persiapan. 

Dalam UU No. 1 tahun 1970 ini juga, pada pasal 9 angka 1 kewajiban 

pengurus K3 untuk menunjukan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru 

tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja. 

2.5.2 Per Menteri Tenaga Kerja No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi 

Bangunan 

Pada Bab I pasal 3 ayat 1,2,3, isinya antara lain; pada pekerjaan konstruksi 

diusahakan pencegahan kecelakaan atau sakit akibat kerja, disusun unit 

keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberitahukan kepada setiap tenaga 

kerja, unit tersebut melakukan usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran, 

peledakan, penyakit akibat kerja, P3K, dan usaha penyelamatan. Pasal 4 

menyatakan bila terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus 

dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditujuk. 

Pada Bab II pasal 5 mengharuskan di setiap tempat kerja dilengkapi dengan 

sarana untuk keluar masuk dengan aman; tempat, tangga, lorong, dan gang tempat 

orang bekerja atau sering dilalui harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup 

semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup. 

2.5.3 SKB  Menteri  PU  dan  Menteri  Tenaga  Kerja  No. 174/Men/1986-

104/kpts/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi 

Pada bab I terdiri dari kewajiban umum kontraktor, organisasi keselamatan 

dan kesehatan kerja dan PPPK. Bab II tentang pintu masuk dan keluar, lampu 

penerangan, ventilasi, kebersihan, pencegahan terhadap kebakaran dan alat 

pemadam kebakaran, perlindungan terhadap bahan-bahan jatuh dan bagian 
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bangunan yang runtuh, perlindungan agar orang tidak jatuh. Bab III tentang 

perancah, yang diatur sangat rinci meliputi tempat bekerja, jalur pengangkut 

bahan, perancah dolken, perancah gantung, perancah dongkrak tangga, perancah 

siku dengan penunjang, perancah kuda-kuda, perancah pipa logam, perancah 

bergerak, perancah kursi gantung dan sebagainya. 

2.5.4 Per. 05/Menteri Tenaga Kerja/1996 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari 

sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, 

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan 

bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan 

kebijakan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan 

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan 

produktif. 

2.5.5 UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pekejaan konstruksi 

wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk 

menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 

2.5.6 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pada pasal 86 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. Pada pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahan wajib menerapkan 

sistem manajemen K3 yang terintregasi dengan sistem manajemen perusahaan. 

2.6 Peraturan Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

 Menurut (Soehatman Ramli, 2013) sistem Manajemen K3 adalah sistem 

yang digunakan untuk mengelola aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. 

Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem 

manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan 

efek lain yang merugikan. Berdasarkan definisi tersebut maka Sistem Manajemen 
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K3 juga terjadi atas komponen-komponen yang saling terkait dan terintegrasi satu 

dengan lainnya. Komponen-komponen ini sering disebut elemen sistem 

manajemen K3. 

2.6.1 Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah 

bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur 

organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan 

sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif. K3L 

konstruksi bidang pekerjaan umum adalah K3L pada sektor jasa konstruksi yang 

berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan 

konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan 

air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, 

drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bending, 

waduk, dan lainnya. 

Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan 

tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut: 

1. Kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa/penyedia jasa 

terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi yang aktifitasnya melibatkan 

tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan 

fisik di lapangan wajib menyelenggarakan K3L konstruksi bidang pekerjaan 

umum. 

2. Penyelenggaraan K3L konstruksi bidang pekerjaan umum wajib 

menggunakan pedoman ini berisi lampirannya 

3. Penyelenggaraan K3L konstruksi bidang umum dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) kategori, yaiut: 

a) Risiko tinggi, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya 

berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa 

manusia dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi. 
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b) Risiko sedang, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya 

dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa 

manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi 

c) Risiko kecil, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya tidak 

membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggungnya 

kegiatan konstruksi 

4. Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau 

bertanggung jawab dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 

5. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang : 

a) Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung 

b) Pihak yang berperan sebagai pengendali 

2.6.2 PP No. 50 Tahun 2012 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya 

disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 

kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Mengapa 

perlu adanya Sistem Manajemen K3? Sistem manajemen diperlukan untuk 

meningkatkan upaya K3 yang dijalankan dalam perusahaan agar berjalan secara 

efisien dan efektif. 

Menurut PP No.50/2012, penerapan SMK3 bertujuan untuk : 

a) Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi 

b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan 

melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat 

buruh. 

c) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efesien untuk mendorong 

produktivitas. 

Pengelolaan K3 dapat lebih komprehensif karena mengikuti kaidah 

manajemen yang baik, yaitu dimulai dengan proses perencanaan, kemudian 

penerapan yang didukung oleh sistem pengukuran dan pemantauan dan terakhir 

dilakukan tinjau ulang secara berkala untuk memperbaiki proses secara 

berkesinambungan. Bayangkan perusahaan yang menerapkan K3 tanpa sistem dan 
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bandingkan dengan perusahaan yang menerapkan K3 dengan sistem. Hasilnya 

tentu akan berbeda. 

2.7 Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat berlangsung 

dengan baik perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas standar yang mendukung 

kegiatan dapat berjalan dengan aman. Alat Perlindungan Diri (APD) standar 

seperti helm proyek, sepatu pelindung, pelindung mata, masker dan pelindung 

telinga. Selain pakaian pelindung tersebut, pemasangan papan-papan peringatan, 

rambu lalu lintas, ketentuan atau peraturan pengunaan peralatan yang sesuai 

dengan fungsinya dan ketentuan-ketentuan yang membuat lokasi kegiatan aman 

dan di dukung oleh personil yang menangani setiap kegiatan menguasai 

operasional akan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat berlangsung 

baik. Fasilitas pendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang 

pokok selain perencanaan, pelatihan, dan pengawasan. Fasilitas yang dimaksud 

disini meliputi fasilitas yang berada di sekitar proyek dan yang melekat pada diri 

pekerja. 

2.7.1 Dalam Permen PUPR No.21 Tahun 2019 bagian 8, macam-macam alat 

pelindung diri (APD) dan alat pelindung kerja (APK) : 

1. APD antara lain : 

a. Helm pelindung (Safety helment) 

b. Pelindung mata (Goggles,spectacles) 

c. Tameng muka (Face shield ) 

d. Masker selam (Breathing apparatus) 

e. Pelindung telinga (Ear plug, ear muff) 

f. Pelindung pernapasan dan mulut (Masker) 

g. Sarung tangan (Safety gloves) 

h. Sepatu keselamatan (Safety shoes) 

i. Sepatu keselamatan (Rubber safety shoes and toe cap) 

j. Penunjang seluruh tubuh (Full body harness) 

k. Jaket pelampung (Life vest) 

l. Rompi keselamatan (Safety vest) 
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2. APK antara lain : 

a. Jaring pengaman (Safety net) 

b. Tali keselamatan (Life line) 

c. Penahan jatuh (Safety deck) 

d. Pagar pengaman (Guard railing) 

e. Pembatas area (Restricted area) 

f. Pelindung jatuh (Fall arrester) 

g. Perlengkapan keselamatan bencana  

Safety sign/ rambu keselamatan/ rambu K3 adalah sebuah media visual 

berupa gambar untuk ditempatkan di area pabrik yang memuat pesan-pesan agar 

setiap pekerja selalu memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

safety sign/ rambu keselamatan/ rambu 3 adalah 

a. Untuk mengetahui larangan atau memenuhi perintah/ permintaan, 

peringatan atau untuk memberi informasi 

b. Mencegah kecelakaan (mengisyaratkan terhadap suatu bahaya) 

c. Mengindikasikan lokasi perlengkapan keselamatan dan pemadam kebarakan 

d. Memberi arahan dan petunjuk tentang prosedur keadaan darurat. 

3. Rambu-rambu yang diperlukan antara lain : 

a. Rambu petunjuk 

b. Rambu larangan 

c. Rambu peringatan 

d. Rambu kewajiban 

e. Rambu informasi 

f. Rambu pekerja sementara 

g. Jalur evakuasi (Escape route) 

h. Tongkat pengatur lalu lintas (warning light stick) 

i. Kerucut lalu lintas (traffic cone) 

j. Lampu selang lalu lintas 

4. Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan antara lain : 

a. Peralatan P3K (kotak P3K, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain) 
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b. Ruangan P3K (tempat tidur pasien, tabung oksigen, stetoskop, timbangan 

berat badan, tensi meter, dan lain-lain 

c. Ambulans 

 

5. Alat dan Bahan Pemadam Kebakaran 

Kebakaran merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian pada 

jiwa, peralatan produksi dan proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja. 

Khususnya pada kejadian kebakaran yang besar dapat melumpuhkan bahkan 

menghentikan proses konstruksi, sehingga ini memberikan kerugian yang sangat 

besar. 

Untuk mencegah hal ini maka wajib melakukan upaya-upaya 

penanggulangan kebakaran. 

a. Pengendalian setiap bentuk energi 

b. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam 

kebakaran, sarana evakuasi 

c. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas 

d. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di 

tempat kerja 

2.8 Kuesioner 

 Menurut (Sugiyono, 2014) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara peneliti memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang 

tertulis untuk dijawab oleh responden, didalam penelitian ini, peneliti harus 

memberikan kuesioner secara langsung. 

Jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner adalah : 

a. Pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memberikan beberapa pilihan 

pertanyaan kepada responden. Responden diberikan kebebasan  untuk 

menjawab kuesioner yang telah diberikan. 

b. Pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang membatasi atau menutup 

pilihan-pilihan respon yang tersedia bagi responden. 

2.9 Wawancara 

Menurut (Sugiyono, 2015) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan 

oleh kedua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya 
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jawab, sehingga dapat disatukan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam 

topik tertentu 

Wawancara merupakan salah satu metode yang banyak digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan informasi, data yang lengkap. Wawancara adalah sesi tanya 

jawab antara dua sumber untuk memperoleh informasi, pendapat dan data yang 

fakta. 

Tujuan wawancara menurut (Zainal, 2010) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah 

2. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau 

situasi dan kondisi tertentu 

3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. 

2.10 Kendalan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Beberapa faktor yang mendorong keselamatan kerja harus diperhaatikan 

dengan baik (Soeharto, Imam, 1995) adalah : 

1. Pertimbangan ekonomis, hal ini dapat berupa biaya kompensasi, kenaikan 

premi asuransi, kehilangan waktu kerja juga, pergantian alat-alat yang rusak. 

2. Rasa peri kemanusia penderitaan yang dialami oleh bersangkutan akibat 

kecelakaan yang tidak dapat diukur dengan uang, adanya kompensasi hanya 

membatu meringankan. 

2.11 Metode Analisis Data 

Metode data yang digunakan untuk menghitung hasil penyebaran kuesioner 

di proyek Pembanguna Pasar Aksara 

2.12 Program Pengolahan Data 

Setelah pengumpulan data melalui kuesioner, data responden yang sudah 

terkumpul diolah di Excel yang digunakan dalam pengelolahan angka dan data 

2.13 Tahapan Perhitungan Hasil Survey 

Proses pengelolahan data pada penelitian meliputi 4 tahap, yaitu : 

1. Editing, disini maksudnya adalah memperbaiki kualitas data yang diperoleh 

dari kuesioner untuk meminimalisirkan kesalahan yang terdapat pada kuesioner 

sebelum data di analisis 

2. Memasukan data kedalam tabel 
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3. Pengukuran tingkat kesetujuan responden dilakukan dengan menggunakan 

singkatan kata dalam setiap pernyataan dalam kuesioner, dengan skor untuk 

setiap jawaban sebagai berikut : 

SS (Sangat Setuju )   = 5 

S (Setuju )   = 4 

KS (Kurang Setuju )  = 3 

TS (Tidak Setuju )  = 2 

STS (Sangat Tidak Setuju ) = 1 

Adapun tahapan dari perhitungan hasil survey : 

1. Menghitung jawaban yang telah diberikan oleh responden  (SS, S, KS, TS, 

STS) 

2. Menghitung jumlah skor yang terdapat di kuesioner, dengan cara hasil jawaban 

responden dikali berapa banyak responden yang memilih SS, S, KS, TS, STS 

3. Menghitung nilai Mean, metode yang digunakan untuk mengetahui nilai rata-

rata dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditentukan 

berdasarkan pelaksanaa pada proyek. Adapun mean sendiri dapat didefinisikan 

sebagai jumlah nilai dibagi dengan banyak subjek Mean dapat dirumuskan 

sebaagai berikut : 

 X =
∑��

�
                                                                                                (2.1) 

Keterangan : 

X = Rata-rata dari program yang telah ditentukan 

x1 = Jumlah nilai yang diberikan Responden 

∑ = Jumlah responden yang diamati  

 

4. Perhitungan standar deviasi atau simpanga baku merupakan teknik statistik 

yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok ataupun sering 

diartikan variasi sebaran data. Semakin kecil nilai sebaranya berarti variasi 

nilai data semakin sama. Jika bernilai 0, maka nilai semua data adalah sama. 

Semakin besar sebarannya, maka data semakin bervariasi. 

Standar deviasi adalah ukutan sebaran statistik yang paling lazim. 

Singkatnya mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan 

sebagai titik-titik data ukur dari nilai rata-rata tersebut. 
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Pengukuran dengan menggunakan stastik rata-rata (mean) cenderung 

menghasilkan hasil yang sama, tapi sebenarnya mempunyai simpangan yang 

berbeda. Pengukuran penyimpangan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh rata-ratanya 

 

SD = √
�

���
∑ (
� − 
�
�� )

2
      (2.2) 

Keterangan : 

SD = Simpangan baku sampel 

Xi = Jumlah nilai yang di berikan responden  


 = Rata – rata dari nilai yang diberikan  

N = Jumlah responden yang diamati. 

5. Memberikan posisi Rank yang di lihat dari nilai mean tertinggi yang 

merupakan Rank 1. 
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Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Kesimpulan 

1 Manajemen 

Risiko 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

pada Proyek 

Konstruksi 

Gedung 

Siti Maisarah 

Lubis (2019) 

Berdasarkan hasil analisis terdapat 5 

potensi risiko dalam kategori high risk, 

yaitu masing-masing pada kegiatan 

penggalian, pemasangan bekisting, 

penurunan besi dan proses pembesian. 

Sedangkan potensi yang berada pada 

kategori medium risk berjumlah 

sebanyak 76 potensi risiko, dan kategori 

low risk sebanyak 5 potensi risiko. Dari 

hasil identifikasi diperoleh risiko 

tersengat aliran listrik sebesar 2%, risiko 

terjepit material 2%, risiko jatuh dari 

ketinggian 2%, risiko kebakaran/terbakar

 6%, risiko gangguan kesehatan 7%, 

risiko terpeleset 11%, risiko tertusuk 

28% dan risiko tertimpa material sebesar 

42%.Berdasarkan hasil identifikasi ditem

ukan potensi risiko yang sering muncul 

adalah risiko tertimpa material sebesar 

42%. Dari risiko yang didapat maka 

diakukan pengendalian risiko kecelakaan 

kerja dengan beberapa tahap : 

a. Menekan probability, dengan cara 

melakukan safety induction setiap 

seminggu sekali, melakukan 

pengawasan k3, memasang display 

peringatan di area kerja. 

b.  Mnekan consequences,dengan cara 

melakukan penyediaan peralatan 
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pengaman (APD) dab membuat 

inovasi alat dan metode kerja 

c. Mengindari risiko dengan caa 

melakukan pergantian peralatan 

yang dimiliki kondisi umur habis 

dan tidak layak pakai. 

d. Pengalihan risiko dengan cara, 

melindungi pekerja dengan 

jamsostek. 

2 Manajemen 

Risiko 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

pada 

Infrastruktur 

Gedung 

Bertingkat 

Uppit Yuliani 

(2017) 

Berdasarkan pegolahan data dan anaisa 

dalam penelitian ini, maka diperoleh 

kesimpulan yaitu dari perkalian 

probabilitas, risiko dan dampak risiko 

maka diperoleh nilai tertinggi dari total 

indeks risiko, yaitu pada pekerjaan 

struktur atas dengan kegiatanlifting 

material menggunakan tower crane 

terdapat risiko material terjatuh dari 

ketinggian dan menimpa pekerjaan 

dinding dan keramik dengan kegiatan 

pemasangan dinding dan plesteran 

variable risiko yaitu gangguan 

pernapasan dengan indeks sebesar 1,65. 

Dari seluruh kegiatan diketahui rangking 

menurut standard AS/NZS 4360 maka 

terdapat 6 risiko yang tergolong Extrame 

risk, 17 risiko tergolong High risk, 8 

risiko tergolong Moderate risk dan 9 

risiko tergolong Low risk. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan, maka diperoleh 

alternative pengendalian risiko yang dapa 
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dilakukan untuk mengurangi risiko yang 

ada menuju zero accident adalah inspeksi 

K3 harian untuk semua peralatan 

sebelum dan setelah melaksanakan 

pekerjaan serta adanya SOP (Standart 

Operational Prosedur) yang diperjelas 

dengan dipasang di area kerja, 

pemasangan barrigation, traffic cone, 

rambu K3 dan lainnya untuk 

menghindari kecelakaan kerja. Uji 

perbandingan berpasangan Wilcoxon 

yang dilakukan pada perbandingan antara 

sebelum dan setelah pengendalian, 

terbukti bahwa pengendalian risiko 

berpengaruh mengurangi risiko menuju 

zero accident terlihat dari hasil Asymp. 

Sig (2-tailed) 0,000< dari alpha 0,55 

maka Ho ditolak artinya pengendalian 

risiko memiliki efek berarti pada 

pengurangan nilai indeks risiko. 

K3 harus dibudidayakan dan dilaksanaka 

sepenuhnya oleh para pekerja, 

stakeholder dan semua yang ada dalam 

suatu organisasi perusahaan atau proyek. 

Manajemen risiko K3 harus menjamin 

adanya tindakan perbaikan kinerja dan 

budaya keselamatan secara 

berkesinambungan sehingga target zero 

accident dapat tercapai. Selain itu harus 

diberlakukan juga sistem reward an 

punishment yang efektif untuk sistem 
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manajemn risiko K3. 

3 Manajemen 

Risiko 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

pada Gedung 

SMA Eben 

Haezar 

 

Gabby E.M 

Soputan 

(2014) 

Didapatkan 1 variabel yang dikategorikan 

memiliki levelrisiko yang sangat material 

terjatuh dari ketinggian dan menimpa 

pekerja. Untuk level risiko yang tinggi 

didapatkan 21 variabel. Level risiko 

sedang didapatkan 18 variabel. 

Pengendalian yang dapat dilakukan daru 

ketiga kevel risiko yang diketahui, yaitu 

dengan cara mengurangi risiko dengan 

rekayasa teknik, administrative dan 

menggunakan alat perlindungan diri 

(APD). Penanganan dengan mengurangi, 

mendanai, menaggulangi dan mengalihkn

 risiko ke pihak lain seperti asuransi serta 

pihak lain yang berhubungan langsung. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Medote Penelitian 

 Metode penelitan ini dengan menggunakan data hasil survey kuesioner dan data 

wawancara secara langsung ke lapangan. 

3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

A. Lokasi Proyek 

 

 

Nama Proyek   : Proyek Pembangunan Pasar Aksara 

Alamat Proyek :Jl. Mesjid Desa Medan Estate, Kec Percut Sei Tuan,  

     Kab Deli Serdang, Sumatera Utara 

Instansi  : Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumamahan  

Rakyat 

Nilai Kontrak  : RP.94.020.106.996,- 

Kontraktor  : PT. Citra Prasasti Konsorindo 

Gambar 3. 1 Peta Lokasi Proyek Pasar Aksara 
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Konsultan Pengawas : PT. Daya Cipta Dianrancana 

Luas Lahan  : 39.892.400 m
2 

Jumlah Lantai  : 3 Lantai 

Tanggal Mulai kerja : 13 November 2020 

 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Pasar Aksara di mulai dari bulan Juni 

dan selesai bulan Juli 2021. 

3.1.2  Objek yang Diteliti 

 Penelitian ini menggunakan hasil survey kuesioner dan wawancara langsung ke proyek. 

Responden yang di teliti untuk kuesioner berjumlah 30 responden antara lain : Pekerja, 

Konsultan Pengawas, PPK, Kontraktor. 

3.1.3 Proses Pembuatan Kuesioner 

 Pada penelitian ini kuesioner yang akan ditinjau dibagi 4 bagian sebagai berikut : 

1. Pendahuluan (pengantar) yang berisi judul penelitian, biodata peneliti, tujuan dan ucapan 

terimakasih kepada responden 

2. Data proyek yang berisi informasi umum tentang proyek yang meliputi nama proyek, 

lokasi proyek,  

3. Data responden yang berisi tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama bekerja di bidang 

konstruksi, jabatan pada proyek serta pengetahuan terhadap k3. 

4. kuesioner berupa beberapa pertanyaan tentang program K3 yang ditinjau dari faktor 

peralatan dan pakaian kerja, peningkatan kesadaran, kesehatan kerja dalam K3, 

kebakaran, kontrol lingkungan kerja, perlindunga K3 terhadap publik serta hambatan 

penerapan K3 dari sisi perusahaan dan pekerja. 

Referensi kuesioner ini diambil dari penelitian terdahulu yang terdapat pada laporan  

3.1.4 Proses Penyebaran Kuesioner 

 Penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

peneliti dan nantinya digunakan untuk analisis dan pembahasan pada peneliti ini.  Kuesioner 

akan dibagi secara langsung kepada responden. Responden di penelitian ini adalah 

kontraktor, pekerja, konsultan, staf PPK 
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3.2 Jumlah Pertanyaan Kuesioner 

 Pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden ada 9 (sembilan) bagian, yaitu : 

1. Pendidikan dan pelatihan dengan jumlah pertanyaan sebanyak  6 pertanyaan 

2. Perlindungan K3 terhadap publik dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan 

3. Kontrol lingkungan dan keselamatan kerja (K3) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 

pertanyaan 

4. Peralatan dan pakaian kerja dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan 

5. Kebakaran dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan 

6. Peningkatan kesadaran K3 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan 

7. Kesehatan kerja dalam K3 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan 

8. Hambatan dari sisi perusahaan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan 

9. Hambatan dari sisi pekerjaan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 8 pertanyaan 
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Gambar 3. 2 Bagan Alir Penelitian 


