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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Proyek Konstruksi 

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). 

 

2.1.1  Karakteristik Proyek Konstruksi 

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 kelistrikan dan telekomunikasi, kilang minyak 

dan jaringan plambing, dan lain sebagainya (Dipohusodo, 1996). 

 

2.1.2  Jenis-Jenis Proyek Konstruksi 

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, 

yaitu (Ervianto, 2005): 
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1. Bangunan gedung : rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Ciri-ciri kelompok 

bangunan ini adalah : 

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempt orang bekerja atau tinggal. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi 

pondasi pada umumnya sudah diketahui. 

c. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan. 

2. Bangunan sipil : jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. 

Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah : 

a. Proyek konstruksi dilaksakan untuk mengendalikan alam agar berguna 

bagi kepentingan manusia. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan 

kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. 

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. 

 

2.2  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 

 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. 
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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. 

 

2.3  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

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) 
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2.3.1  Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat ditinjau dari dua aspek 

yakni aspek filosofis dan teknis. Secara filosofis K3 adalah konsep berfikir dan 

upaya nyata untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun 

rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, beserta hasil-

hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera. Secara 

teknis K3 adalah perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di 

tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap 

sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 

 Dalam hal ini Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) amat berkaitan 

dengan upaya pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, memiliki jangkauan 

berupa terciptanya masyarakat, lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, serta 

efisien dan produktif. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan : 

1. Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi karyawan dalam 

berkarya pada semua jenis dan tingkat pekerjaan. 

2. Menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan 

sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

3. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan 

prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. 

 

2.3.2  Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 

 Di Indonesia pemerintah telah membuat dan menetapkan peraturan-

peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan tersebut dibuat 

untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan merupakan suatu legal 

hukum yang harus dipenuhi oleh industri konstruksi di Indonesia. Berikut akan 

diuraikan contoh peraturan-perturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) di Indonesia yang berkaitan dengan industri konstruksi dalam pelaksanaan 

proyek. 
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2.3.2.1  Undang-undang Nomor 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 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 
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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. 

 

2.3.2.2 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 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 pelaksanaan 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 (scaffold), tangga dan tangga 

rumah, alat-alat angkat, kabel baja, tambang, rantai, peralatan bantu, mesin-mesin, 

peralatan konstruksi bangunan, konstruksi di bawah tanah, penggalian, pekerjaan 



10 

 

memancang, pekerjaan beton, pembongkaran pekerjaan lainnya, serta penggunaan 

perlengkapan penyelamatan dan perlindungan diri. 

 

2.4  Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Kesuksesan program keselamatan kerja konstrusi tidak lepas dari peran 

berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama. Hal ini sudah 

seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan proyek 

konstruksi, yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh manajemen dari berbagai 

pihak yang terkait di dalamnya. Masing-masing pihak mempunyai tanggung 

jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek 

konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Dalam penerapan program keselamatan kerja bidang konstruksi, 

diperlukan pendekatan-pendekatan agar lebih mudah dijalankan, terutama dalam 

proses pelaksanaannya. Bentuk-bentuk pendekatan dalam menjalankan program 

ini adalah pendekatan prilaku dan pendekatan fisik. 

 Pendekatan prilaku mengarah pada peranan masing-masing peserta 

program keselamatan kerja dalam menciptakan sekaligus menerapkan kondisi 

kerja yang aman. Ada empat komponen yang saling terpisah, tetapi harus tetap 

saling berhubungan dan bekerja sama, yaitu komponen manajer puncak, pengawas 

dan manajer proyek, mandor dan pekerja. 

 Pendekatan fisik dalam program kesehatan kerja konstruksi dapat 

dilakukan diantaranya dengan cara pendidikan dan latihan mengenai metoda dan 

prosedur yng benar, perhatian atas perawatan/pemanfaatan peralatan yang dapat 

membahayakan keselamatan kerja, pemakaian pelindung yang telah ditetapkan. 

Inspeksi rutin dan teliti dilaksanakan di lokasi proyek oleh pihak yang 

bertanggung jawab (Ervianto, 2005). 

 

2.4.1  Perencanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 Perencanaan program K3 pada suatu instansi atau proyek membutuhkan 

kesadaran kolektif dari semua pihak yang terlibat didalamnya, sehingga aturan 

dan kebijakan yang telah diputuskan dapat diimplementasikan secara bersama-
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sama. Masalah lain yang masih menghambat implementasi program K3 adalah 

biaya yang belum sepenuhnya dialokasikan oleh pengambil kebijakan pada 

tingkat manajerial. Sistem manajemen K3 yang telah ada dan sudah diaplikasikan 

di Indonesia adalah OHSAS 18001. OHSAS 18001 adalah suatu standar 

internasional untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja. OHSAS sendiri merupakan singkatan dari Occupational Health and Safety 

Assessment Series, yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kondisi 

kesehatan kerja dan mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja. Sertifikat 

OHSAS 18001 membuktikan bahwa sistem manajemen perusahaan sudah diukur 

berdasarkan pengukuran dan pemenuhan standar tersebut, sertifikat tersebut juga 

membuktikan bahwa perusahaan telah secara proaktif melindungi kesehatan 

(Health) dan keselamatan (Safety) dalam lingkungan kerjanya. OHSAS 18001 ini 

digunakan sebagai patokan dalam menyusun suatu sistem manajemen yang 

berfokus untuk mengurangi dan menekan kerugian dalam kesehatan, keselamatan 

dan bahkan properti. Seperti halnya pada ISO 9000 dan 14000, OHSAS 18001 

menekankan pada kegiatan pencegahan. Sistem ini memiliki elemen-elemen 

sebagai berikut (Husen, 2009) : 

1. Persyaratan umur 

2. Kebijakan K3 

3. Perencanaan 

a. Perencanaan untuk Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian 

Risiko 

b. Peraturan dan Perundang-undangan 

c. Tujuan 

4. Operasional dan Implementasi 

a. Struktur Penanggung Jawab 

b. Pelatihan, Kewaspadaan dan Kompetensi 

c. Konsultasi dan Komunikasi 

d. Dokumentasi 

e. Pengendalian Dokumen dan Data 

f. Pengendalian Operasi 

g. Persiapan dan Respon terhadap Keadaan Darurat 
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5. Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi 

a. Monitoring dan Pengukuran Kinerja 

b. Kecelakaan, Ketidaksesuaian, Pencegahan dan Tindak Lanjut 

c. Manajemen Pencatatan 

d. Audit 

6. Tinjauan Manajemen 

 

2.4.2  Penyusunan Program K3 dengan OHSAS 18001 

Penyusunan Program K3 harus mendokumentasikan dan terdiri atas : 

1. Siapa yang menyusun dan bertanggung jawab terhadap program K3 

2. Apa isi program K3 yang akan dilaksanakan 

3. Bagaimana dan kapan harus mencapai tujuan K3 

4. Peninjauan program baik keberhasilan dan kegagalannya secara berkala 

5. Selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap program yang sudah dibuat 

6. Implementasi program yang terukur 

7. Tujuan dan sasaran K3 memiliki jadwal yang tepat, biaya ekonomis, 

serta hasil pencapaian yang terukur 

8. Struktur Organisasi K3 dalam perusahaan 

 

2.4.3 Peralatan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Proyek 

Konstruksi 

 Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk 

melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin 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. 

 Keselamatan dan kesehatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh 

karenanya, semua pelaksana proyek berkewajiban menyediakan semua keperluan 

peralatan/perengkapan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment 

(PPE) untuk semua karyawan yang bekerja, yaitu (Ervianto, 2005) : 
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1. 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.  

2. Sepatu Kerja 

Sepatu kerja merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerjaan 

konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bebas 

berjalan dimana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau 

kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian muka sepatu harus 

cukup keras supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas. 

3. 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/kasat mata. Oleh karenanya, mata perlu diberikan 

perlindungan. Tidak semua jenis pekerjaan membutuhkan kaca mata 

kerja. Namun pekerjaan yang mutlak membutuhkan perlindungan mata 

adalah pengelasan. 

4. 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. 

5. 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 kegiatan. Namun 
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tidak semua pekerjaan memerlukan sarung tangan. Salah satu kegiatan 

yang memerlukan sarung tangan adalah mengangkat besi tulangan, 

kayu. Pekerjaan yang bersifat berulang seperti mendorong gerobak cor 

secara terus menerus dapat mengakibatkan lecet pada tangan yang 

bersentuhan dengan gagang pada gerobak. 

6. Helm 

Helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan sudah 

merupakan keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk 

menggunakan dengan benar sesuai peraturan 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 material konstruksi yang jatuh dan panas 

matahari. Namun sering kita lihat bahwa kedisiplinan para pekerja 

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 keterlambatan pekerjaan. 

7. Masker 

Pelindung bagi pernapasan sangat diperlukan untuk pekerjaan 

konstruksi mengingat kondisi lokasi proyek itu sendiri. Berbagai 

material konstruksi berukuran besar sampai kecil yang merupakan sisa 

dari suatu kegiatan, seperti serbuk kayu sisa dari kegiatan memotong 

kayu, 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. 

8. Jas Hujan 

Perlindungan terhadap cuaca terutama hujan bagi pekerja pada saat 

bekerja adalah dengan mengunakan jas hujan. Pada tahap konstruksi 

terutama di awal pekerjaan umumnya masih berupa lahan terbuka dan 
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tidak terlindungi dari pengaruh cuaca, misalnya pada pelaksanaan 

pekerjaan pondasi. Pelaksanaan kegiatan di proyek selalu 

bersinggungan langsung dengan panas matahari ataupun hujan karena 

dilaksanaankan di ruang terbuka. Tujuan utama pemakaian jas hujan 

tidak lain untuk keselamatan para pekerja. 

9. Sabuk Pengaman 

Sudah selayaknya bagi pekerja yang melaksanakan kegiatannya pada 

ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan wajib 

mengenakan tali pengaman. Fungsi utaman tali pengaman ini adalah 

menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja pada 

ketinggian. 

10. P3K 

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan ataupun 

berat pada pekerjaan konstruksi, sudah seharusnya dilakukan 

pertolongan pertama di proyek. Untuk itu, pelaksanaan kosntruksi 

wajib menyediakan obat-obatan yang digunakan untuk pertolongan 

pertama. 

 Berikut ini merupakan contoh gambar peralatan standar K3 pada proyek 

konstruksi yang ditunjukan pada gambar 2.1 sampai dengan gambar 2.10 

(Susanto, 2009) yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 ( Pakaian Kerja )   Gambar 2.2 ( Sepatu Kerja ) 
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Gambar 2.3 ( Kacamata Kerja )  Gambar 2.4 ( Penutup telinga ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 ( Sarung tangan Kerja )  Gambar 2.6 ( Helm Kerja ) 

  

 

 

 

 

 

     Gambar 2.7 ( Masker )   Gambar 2.8 ( Jas Hujan ) 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2.9 ( Sabuk pengaman )   Gambar 2.10 ( P3K ) 
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2.5  Kecelakaan Kerja 

 Proyek konstruksi yang terjadi di Indonesia masih cenderung padat karja 

dimana jumlah pekerja dalam proyek konstruksi dapat mencapai puluhan bahkan 

ratusan pekerja. Jika ditinjau dari jadwal pelaksanaannya, umumnya pada awal 

proyek jumlah pekerja relatif sedikit kemudian berangsur-angsur bertambah 

sampai pada suatu saat jumlah pekerja mencapai titik tertinggi. Pada saat inilah 

konsentrasi pekerja terjadi di proyek yang areanya terbatas sehingga besar 

kemungkinannya terjadi kecelakaan kerja. Jumlah pekerja yang besar membuat 

industri konstruksi mempunyai masalah dalam mengimplementasikan program 

keselamatan dan keselamatan kerja secara efektif (Ervianto, 2005). 

 

2.5.1  Pengertian Kecelakaan Kerja 

 Kecelakaan adalah sebuah kejadian yang tak terduga yang mempunyai 

kemungkinan yang bisa menyebabkan cederanya seseorang atau kerusakan 

properti. 

   Secara garis besar, terdapat 5 jenis kerugian yang disebabkan oleh 

kecelakaan kerja. Kerugian-kerugian tersebut adalah (Silalahi, 1995) : 

1. Kerusakan 

Kerusakan yang terjadi dapat berupa kerusakan alat kerja, bahan, 

bagian mesin, proses atau lenih singkatnya properti perusahaan. 

2. Kekacauan Organisasi, merupakan akibat dari terjadinya kerusakan. 

3. Keluhan dan Kesedihan 

4. Kelainan dan cacat 

5. Kematian 

 

2.5.2  Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja 

 Penyebab terjadinya kecelakaan kerja secara umum adalah : 

1. Perbuatan berbahaya 

Disebut perbuatan bahaya karena hal ini sangat terkait erat dengan cara 

dan sifat pekerjaan. Adapun perbuatan berbahaya itu disebabkan hal 

sebagai berikut : 
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a. Pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan 

pekerjaannya. 

b. Keadaan fisik dan mental yang belum siap untuk tugas-tugasnya. 

c. Tingkah laku dan kebiasaan ceroboh, sembrono, dan terlalu berani 

tanpa mengindahkan petunjuk/instruksi. 

d. Kurangnya perhatian dan pengawasan manajemen. 

2. Kondisi berbahaya meliputi keadaan sebagai berikut : 

a. Keadaan mesin-mesin, alat-alat kerja dan peralatan lainnya, serta 

bahan-bahan yang digunakan. 

b. Lengah 

c. Sifat pekerjaan 

d. Cara kerja 

e. Proses produksi 

3. Kelemahan sistem manajemen 

Faktor ini berkaitan dengan kurang adanya kesadaran dan pengetahuan 

dari pucuk pimpinan terhadap pentingnya peran keselamatan dan 

kesehatan kerja, yang meliputi hal berikut : 

a. Sifat manajemen yang tidak memperhatikan K3 di tempat kerja 

b. Organisasi yang buruk dan tidak adanya pembagian tanggung 

jawab serta pelimpahan wewenang bidang K3 secara jelas 

c. Sistem dan prosedur kerja yang lunak atau penerapan tidak tegas 

d. Tidak adanya standar atau kode K3 yang dapat diandalkan 

e. Prosedur pencatatan dan pelaporan kecelakaan atau kejadian yang 

kurang baik 

 

Kelemahan sistem manajemen ini mempunyai peranan yang sangat besar 

sebagai penyebab kecelakaan, karena sistem manajemenlah yang mengatur ketiga 

unsur produksi yang lain. Sehingga sering dikatakan bahwa kecelakaan 

merupakan manifestasi dari adanya kesalahan manajemen dalam sistem 

manajeman yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam proses produksi.   
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2.6  Tenaga Kerja 

 Dalam dunia kerja, terdapat beberapa istilah yaitu : tenaga kerja, buruh, 

dan karyawan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang dimaksud 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini, istilah tenaga kerja mempunyai arti yang sangat luas, yaitu semua 

orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah 

mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa-pekerja maupun 

yang belum/tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian yang dimaksud dengan buruh 

adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja 

itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh 

pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, 

dimana tenaga kerja itu akan memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya secara 

wajar. Istilah karyawan menurut Prof. Imam Soeparno, SH adalah orang yang 

melakukan karya (pekerja). 

 Persoalan utama dalam masalah tenaga kerja bagi kontraktor dan 

perusahaan-perusahaan sejenis, yang volume usahanya naik turun secara tajam 

adalah bagaimana membuat seimbang antara jumlah kebutuhan tenaga kerja 

dengan jumlah pekerja yang tersedia dari waktu ke waktu. Tidak ekonomis untuk 

menahan atau memiliki sejumlah tenaga kerja pada saat volume pekerjaan sedang 

menurun ke tingkat yang terendah, dalam waktu panjang. Demikian sebaliknya 

jika tersedia banyak pekerjaan tetapi sulit mencari tenaga kerja proyek yang 

mengerjakan konstruksi. Tenaga kerja di atas termasuk yang bertugas 

mengerjakan pabrikasi di lapangan lokasi, seperti pemipaan, struktur penyangga 

dan lain-lain, yang jumlahnya dapat mencapai 6-10 kali tenaga di kantor pusat. 

Dengan volume yang demikian besar maka perlu suatu perencanaan yang teliti 

dan menyeluruh, mulai dari jumlah, macam keterampilan, komposisi kelompok 

kerja, jadwal kegiatan sampai pada sumber penyediaan tenaga kerja dan 

pengawas. Tenaga konstrusksi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu : 

1. Pengawas 

2. Pekerja atau buruh lapangan 
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Jumlah pengawas jauh lebih sedikit (5-10%) dibanding pekerja yang diawasi. 

Meskipun demikian, sering kali jumlah pengawas yang berkualitas tersedia 

disekitar daerah proyek amat terbatas. Dilihat dari bentuk hubungan kerja antara 

pihak yang bersangkutan, maka tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi : 

1. Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang direkrut dan 

mendatangani ikatan kerja perorangan dengan perusahaan kontraktor. 

Umumnya diikuti dengan latihan sampai dianggap cukup memiliki 

pengetahuan dan kecakapan dasar. 

2. Tenaga kerja borongan 

Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan 

ikatan kerja yang ada antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan 

kontraktor untuk jangka waktu tertentu. 

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dengan memperhatikan usaha 

menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dan pekerjaan yang tersedia, 

umumnya kontraktor memilih kombinasi cara tersebut pada butir 1 dan 2, 

sedangkan pengawas yang terampil dan berdedikasi ditahan meskipun volume 

pekerjaanya rendah. 

 

2.7  Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

 Jaminan sosial tenaga kerja adalah program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu 

yang menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik, 

JAMSOSTEK memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti bagi 

pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1992 berupa 

santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban perserta adalah tertib 

administrasi dan membayar tunai. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek 

berubah menjadi Badan Hukum Publik PT Jamsostek yang bertrasformasi menjadi 

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. 

 Perlindungan ini memberikan perlindungan bersifat dasar untuk menjaga 

harkat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan 

pembiayaan yang terjangkau oleh perusahaan dan tenaga kerja. Risiko sosial 
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ekonomi yang ditanggulangi oleh BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada saat terjadi 

peristiwa kecelakaan, sakit, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia, yang 

mengakibatkan berkurangnya atau keputusannya penghasilan tenaga kerja dan 

membutuhkan perawatan medis. Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas lima 

jenis, antara lain : 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

JKK ini memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi para tenaga 

kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja 

sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat 

hubungan kerja. 

2. Jaminan Hari Tua (JHT) 

JHT diselenggarakan dengan system tabungan hari tua, yang iurannya 

ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. 

3. Jaminan Kematian (JK) 

Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari 

peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai 

tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal. 

4. TK-LHK 

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja 

adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada 

usaha-usaha ekonomi informal. 

5. Jasa Konstruksi 

Jasa Konstruksi adalah program Jaminan Sosial bagi tenaga kerja 

harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu. 

 

2.8 Analisis Data 

Analisis data pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut (Hasan, 2008)  : 

1. Membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisih 

atau rasionya kemudian diambil kesimpulan (X-Y) = selisih, (X/Y) = 

rasio. 

2. Menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian 

atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat : 
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a. Mengetahui komponen yang menonjol 

b. Membandingkan antara komponen yang satu dengan 

komponen lainnya 

c. Membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan 

keseluruhan 

3. Memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap sesuatu kejadian 

lainnya, serta memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. Kejadian 

dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. 

 

2.8.1  Statistik 

Istilah statistik berasal dari istilah dalam bahasa latin statisticum collegium 

yang berarti dewan negara, sedangkan dari bahasa italia statista yang berarti 

negarawan atau politikus. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti 

statistik menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Pengertian 

statistik ini kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti 

berikut ini (Rozak 2012) : 

1. Statistik adalah sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik 

angka yang masih acak maupun angka yang sudah tersusun dalam suatu 

tabel. 

2. Statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, 

pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. 

3. Statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat dari data 

atau hasil pengamatan/penelitian. 

Pengertian statistik yang lebih jelas dan melingkupi pengertian-pengertian di 

atas adalah sebagai berikut : 

Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk data, yaitu 

tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari 

data yang berbentuk angka-angka. 

Dari pengertian statistik di atas, ada tiga hal pokok yang terkandung di 

dalam statistik, yaitu : 
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1. Data 

2. Perlakuan dari data, berupa : pengumpulan, pengolahan/analisis, 

penafsiran, dan penarikan kesimpulan. 

3. Angka-angka 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel 

diambil (Sugiyonno, 2011). Statistik inferensial terdapat dua jenis yaitu : statistik 

parametris dan statistik nonparametris. 

 

2.8.2    Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi mencakup segala hal, 

termasuk benda-benda alam, dan bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek 

(Sugiyono, 2011). 

 

2.8.3    Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin meneliti 

semua yang ada pada polupasi, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi tersebut. Sampel yang diambil 

dari populasi harus benar-benar representative (mewakili). Bila sampel tidak 

representative, maka dapat mengakibatkan kesimpulan yang diambil tidak sesuai 

dengan kenyataan atau kesimpulan yang diambil salah. (Sugiyono, 2011). 

Menurut Gay dan Diehl 1996, untuk penelitian korelasional minimal diambil 

sampel sebanyak 30 sampel. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk 

mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa 

ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat 

manipulasi variabel. Perhitungan alokasi sampel secara proporsional, untuk 

masing-masing strata menggunakan rumus sebagai berikut : 
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     (2.1) 

 

dimana : 

N = Jumlah Populasi 

n = Jumlah Sampel 

Ni = Jumlah subpopulasi dalam strata ke-i 

 

2.8.4    Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang dapat digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability 

sampling. Probability sampling meliputi, simple random, proportionate stratified 

random, disproportionate stratified random dan area random. Nonprobability 

sampling meliputi, sampling sitematis, sampling kuota, sampling 

aksidential/insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball 

sampling. Teknik nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik nonprobability sampling yang 

dipakai adalah sampling kuota, dimana sampling kuota adalah teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai 

jumlah yang diinginkan (Sugiyono, 2011). 

 

2.8.5    Skala Pengukuran 

 Maksud dari skala pengukuran ini adalah untuk mengklasifikasikan 

variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan 

analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Jenis skala pengukuran tersebut 

antara lain : skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Selain 

keempat jenis skala pengkuran tersebut, ternyata skala interval yang sering 

digunakan untuk mengukur gejala dalam penelitian sosial. Para ahli sosiologi 

membedakan dua tipe skala pengkuran menurut gejala sosial yang diukur yaitu : 
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a. Skala pengukuran untuk mengukur prilaku susila dan kepribadian. 

Termasuk tipe ini adalah : skala sikap, skala moral, test karakter, skala 

partisipasi sosial. 

b. Skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan 

lingkungan sosial. Termasuk tipe ini adalah : skala mengukur status 

sosial ekonomi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, 

kemasyarakatan, kondisi rumah tangga dan lain sebagainya. 

Dari tipe-tipe skala pengukuran tersebut. Bentuk-bentuk skala sikap yang sering 

digunakan ada lima macam yaitu : Skala Likert, Skala Guttman, Skala Simantict 

Defferensial, Rating Scale, dan Skala Thurstone.  

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian 

gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. 

 Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian 

sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu 

dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan tingkat jawaban sebagai berikut 

(Riduwan, 2008). 

 

Tabel 2.1 Identifikasi Penerapan Skor Pertanyaan Kuesioner. 

Identifikasi 
Skor 

Penerapan 
Interorestasi 

Sangat Lengkap/ Selalu/ Sangat Banyak/ Sangat Perlu/ 

Sangat Baik 
5 Sangat Baik 

Lengkap/ Sering/ Banyak/ Perlu /Baik 4 Baik 

Cukup/ Kadang-kadang/ Cukup Perlu/ Cukup Baik 3 Sedang 

Kurang/ Tidak Perlu/ Kurang Baik 2 Kurang 

Tidak ada/ Tidak Pernah/ Sangat Tidak Perlu/ Tidak 

Baik 
1 Sangat Kurang 

(Sumber : Riduwan, 2008) 
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2.8.6    Kuesioner    

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang 

perlu diketahui. Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti 

(populasi atau sampel) (Sugiyono, 2011). Isi kuesioner diambil dari peraturan 

perundang-undangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Per-

01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi 

Bangunan dan dikembangkan yang berbunyi : 

1. Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan 

atau dikurangi terjadinnya kecelakaan atau sakit akibat kerja tenaga 

kerjannya. 

2.  Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan 

dan kesehatan kerja hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga 

kerja. 

3. Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ayat (2) pasal ini meliputi 

usaha-usaha pencegahan terhadap : kecelakaan, kebakaran, peledakan, 

penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-

usaha penyelamatan. 

 

2.8.7 Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih 

dari r tabel maka item yang dianalisis dinyatakan valid dan sebaliknya. 

Perhitungan uji validitas korelasi Pearson dengan persamaan (Usman dan Akbar, 

2012) :  

 

         (2.2) 

 

 

 Dimana : r hitung = Koefisien Korelasi 
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     X    = Variabel Bebas 

     Y  = Variabel Terikat 

     n  = Jumlah Sampel 

     

2.8.8    Uji Reliabilitas Instrumen 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur 

dalam penggunaanya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil 

yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Jika 

tingkat reliabilitas instrumen lebih besar dari 0,7 maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel dan sebaliknya (IKIP PGRI Bojonegoro, 2013). Dalam teknik 

belah dua, setelah data dibagi menjadi dua bagian ganjil dan genap, di hitung 

masing-masing total bagian setelah itu hasil total dari bagian genap dan ganjil ini 

akan di korelasikan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson (2.1) seperti 

diatas. 

 

2.8.9 Pengujian Hipotesis Deskriptif 

 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 dapat membuat perbandingan atau hubungan. Terdapat dua macam 

pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan uji dua pihak (two tail test) dan uji 

satu pihak (one tail test). Uji satu pihak yang digunakan adalah uji pihak kanan. 

Uji pihak kanan digunakan bila hipotesis nol (Ho) berbunyi “lebih kecil atau sama 

dengan (≤)” dan hipotesis alternatifnya (Ha) “lebih besar (>)” (Sugiyono, 2011). 

Rumus yang digunakan dalam pengujian hipotesis deskriptif adalah : 

 

         (2.3) 
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Dimana : 

         (2.4) 

 

 

         (2.5) 

  

Skor ideal = Jumlah pertanyaan x skala pertanyaan x n       (2.6) 

 

Keterangan : n = jumlah sampel               

 

Rata-rata skor ideal =  (2.7)      (2.7) 

 

Keterangan :  t = Nilai t yang dihitung 

     x = Rata-rata xi 

     µo = Nilai yang di hipotesiskan 

      s = Simpangan baku 

      n = Jumlah data sampel 

 

Untuk menentukan katagori baik dan belum baik terlebih dahulu harus 

menentukan nilai Indeks minimum, maksimum dan intervalnya serta jarak 

intervalnya” sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Pengkategorikan Skor jawaban 

Interval Tingkat Intensitas Kriteria Penerapan 

20%-< 36% Sangat tidak baik 

Belum baik 36%-<52% Tidak baik 

52%-<68% Cukup baik 

68%-<84% Baik 
Baik 

84%-<100% Sangat baik 

(Sumber : Sugiyono, 2011) 
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2.8.10 Metode Analisis Regresi Ganda 

 Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), 

bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regeresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah 

(Sugiyono, 2011) : 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3    (2.8) 

Dimana : 

 Y = Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek gedung 

 a = Harga Y bila X = 0 (Konstan) 

 b = Koefisien regresi 

 X = Faktor-faktor yang mempengaruhi  

 

Terdapat 3 prediktor (variabel) sehingga perlu dihitung nilai-nilai berikut terlebih 

dahulu (metode skor deviasi) : 

  

         (2.9) 

 

         (2.10) 

 

         (2.11) 

 

         (2.12) 

 

    (2.13) 

 

    (2.14) 

 

         (2.15) 
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(2.16) 

 

(2.17) 

 

(2.18) 

 

Untuk mencari persamaan regresi ganda 3 prediktor (variabel) digunakan 

persamaan simultan sebagai berikut (Usman dan Akbar, 2011) : 

 

∑X1Y = b1∑X1
2
 + b2∑X1X2 + b3∑X1X3   (2.19) 

  ∑X2Y = b1∑X1X2 + b2∑X2
2
 + b3∑X2X3   (2.20) 

  ∑X3Y = b1∑X1X3 + b2∑X2X3 + b3∑X3
2
   (2.21) 

         (2.22) 

 

2.8.11  Metode Analisis Korelasi Ganda 

 Terdapat tiga macam bentuk hubungan variabel, yaitu hubungan simetris, 

hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif/reciprocal (saling 

mempengaruhi). Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih 

dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari 

hubungannya. Korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya 

hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakannya dalam bentuk 

hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam 

besarnya koefisien korelasi (Sugiyono, 2011). 

Besarnya angka korelasi disebut koefisien korelasi dinyatakan dalam 

lambang R. Adapun rumus untuk menghitung koefisien korelasinya adalah 

(Sugiyono, 2011) : 

 

         (2.23) 

 

Dimana :   R(1,2,3)  = Koefisien korelasi 

       b   = Koefisien regresi 
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Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, 

sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu 

mempunyai koefisien korelasi =1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 

tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera 

pada tabel 2.3 sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien (r) Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 

0,20 - 0,399 

0,40 - 0,599 

0,60 - 0,799 

0,80 - 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
(Sumber : Sugiyono, 2011) 

 

 Setelah didapat nilai R (koefisien korelasi), maka dicari nilai koefisien 

determinasi (R
2
) yaitu nilai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi. 

 Koefisien determinasi = R
2 
    (2.24) 

 Pengujian signifikasi koefisien korelasi, selain dapat menggunakan tabel 

dapat juga dihitung dengan uji F yang rumusnya sebagai berikut : 

  (2.25) 

 

 

Kriteria pengujian signifikansi R yaitu : 

Ho : Tidak signifikan 

Ha : Signifikan 

 

Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima atau signifikasi. 

Dimana : 

  N = jumlah sampel/data 

 m = jumlah variabel independen 

 

Sumbangan terbesar masing-masing faktor dihitung dengan menggunakan 

perhitungan sumbangan relative, dimana rumusnya adalah 
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(http://journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/view/922/852) : 

 

          (2.26) 

 

Dimana : 

(2.27) 

 

Keterangan : JKreg = Jumlah kuadrat regresi 

http://journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/view/922/852

