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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan 

kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah 

institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan 

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

pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi 

lingkungan kerja. K3 cukup 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. Praktek K3 

meliputi pencegahan, pemberian sanksi, kompensasi, penyembuhan luka, 

perawatan untuk pekerja serta menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. 

Kecelakaan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan 

dalam pelaksanaan K3. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara Negara 

mempunyai 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. 

Pelaksana proyek sering mengabaikan persyaratan dan peraturan-peraturan 

dalam K3. Hal tersebut disebabkan mereka kurang menyadari besarnya resiko 

yang harus ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaannya. Sebagaimana 

lazimnya pada pelaksanaan suatu proyek pasti akan berusaha menghindari 

economic cost. Disamping itu adanya peraturan mengenai K3 tidak diimbangi 

oleh upaya hukum yang tegas dan sanksi yang berat, sehingga banyak pelaksana 

proyek yang K3 tidak hanya memperhitungkan aspek keteknikan, namun juga 

harus membangun aspek moral, karakter, sikap pikir pekerja untuk bekerja dengan 

selamat. Oleh karena itu, K3 konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak 
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yang terkait langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari owner, kontraktor, 

maupun pekerja lapangan (baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja non ahli). 

Penerapan K3 pada proyek gedung di Kabupaten Badung khususnya 

kontraktor dengan kualifikasi gred 4 dan 5 dengan nilai proyek ≤ 10 milyar tidak 

memasukan K3 dalam biaya pelaksanaan proyeknya. Oleh karena itu di lakukan 

penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 

proyek gedung di Kabupaten Badung. 

2. Faktor apakah yang memberikan pengaruh terbesar terhadap penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek gedung di 

Kabupaten Badung.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan K3 pada proyek gedung di Kabupaten 

Badung. 

2. Untuk mengetahui faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap 

penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek gedung 

di Kabupaten Badung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai masukan dalam 

penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek konstruksi, dan sebagai 

wawasan bagi mahasiswa untuk dapat mengenal, mempelajari, dan 

menyimak penerapan K3 di lapangan lebih awal yang merupakan salah satu 

langkah maju untuk memasuki dunia kerja jasa konstruksi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada proyek gedung yang berada di 

Kabupaten Badung. 

2. Proyek yang digunakan adalah proyek gedung pemerintah maupun 

swasta yang dikerjakan pada tahun 2015. 

3. Kontraktor kualifikasi gred 4 dan 5 dengan nilai proyek ≤ 10 milyar. 

4. Pengambilan data primer dengan kuesioner. 

5. Responden untuk kuesioner adalah direktur, pengawas proyek dan 

pelaksana proyek. 

6. Pengolahan data yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. 

7. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi dan korelasi. 

8. Metode pengambilan keputusan faktor penyumbang terbesar adalah 

sumbangan relatif. 

 

 

 

 


