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Abstrak 

 

Safety behaviour merupakan aplikasi dari perilaku tugas yang ada di tempat kerja. 

Berdasarkan hasil survei data kecelakaan pada karyawan PT. Pertamina (Persero) 

Banjarmasin selama kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahum 2015 terjadi 2 kasus, 

pada tahun 2016 terjadi 25 kasus, dan pada tahun 2017 terjadi 22 kasus. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis hubungan faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (komitmen 

manajemen, peraturan dan prosedur, keterlibatan kerja, lingkungan sosial, dan komunikasi) 

dengan safety behaviour pada pekerja di PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM 

Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Variabel bebas dalam 

penelitian ini ialah faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (komitmen manajemen, 

peraturan dan prosedur, keterlibatan kerja, lingkungan sosial, dan komunikasi) dan variabel 

terikatnya ialah safety behaviour dengan sampel 30 pekerja. Instrumen penelitian ini 

menggunakan kuesioner, uji statistik dalm penelitian ini menggunakan spearman (α=0,05). 

Hasil penelitian ini diperoleh variabel yang tidak berhubungan dengan safety behaviour 

adalah lingkungan sosial (p=0,745), dan komunikasi (p=0,795). Oleh karena itu lebih 

mendisiplinkan pekerja agar lebih taat pada peraturan yang telah ditetapkan, dan lebih sering 

berkomunikasi antar sesama pekerja, dan lebih sering mengingatkan tentang SOP dan 

pemakaian alat pelindung diri. 

Kata Kunci : Budaya, Safety, Behaviour 

 

Abstract 

 

Safety behavior is the application of behavioral tasks in the workplace. Based on the 

results of the accident data survey on employees of PT. Pertamina (Persero) BBM Terminal 

Banjarmasin during the last 3 years, namely in 2015 there were 2 cases, in 2016 there were 

25 cases, and in 2017 there were 22 cases. The purpose of this study was to analyze the 

relationship between the forming factors of work safety culture (management commitment, 

regulations and procedures, work involvement, social environment, and communication) with 

the safety behavior of workers at PT. Pertamina (Persero) BBM Terminal Banjarmasin. This 

study uses a cross sectional design. The independent variables in this study are the factors 

forming the culture of work safety (management commitment, rules and procedures, work 

involvement, social environment, and communication) and the dependent variable is safety 

behavior with a sample of 30 workers. This research instrument uses a questionnaire, 

statistical tests in this study using spearman (α = 0.05). The results of this study obtained 

variables that are not related to safety behavior are social environment (p = 0.745), and 

communication (p = 0.795). Therefore, it is more disciplined for workers to be more obedient 

to established regulations, and to communicate more frequently with fellow workers, and 

more often to remind them of SOP and the use of personal protective equipment. 

Keywords : Culture, Safety, Behaviour 
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PENDAHULUAN 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan 

tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan 

bebas dari kecelakaan pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan 

perusahaan, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan 

yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas (Tresnaningsih, 2009). 

Menurut UU No.17 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dijelaskan bahwa setiap tenaga 

kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktifitas nasional serta terjamin 

keselamatannya. 

Berdasarkan data Internasional Labour Organization (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di 

dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat 

kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Kemenkes RI, 2014). 

Kematian, kecelakaan dan kesakitan di tempat kerja dapat dicegah dengan 

mempromosikan budaya keselamatan di tempat kerja yang didukung dengan  kebijakan dan 

program nasional. Budaya keselamatan atau safety culture merupakan istilah yang digunakan 

untuk memberikan cara penanganan keselamatan terjadi di tempat kerja, dan sering mencerminkan 

sikap, kepercayaan, persepsi dan nilai yang dipakai bersama oleh karyawan dalam kaitan dengan 

keselamatan. Penelitian tentang budaya perusahaan telah banyak dilakukan baik di Indonesia 

maupun di luar negeri, namun penelitian tentang budaya keselamatan kerja masih belum banyak 

dilakukan terutama di Indonesia. Oleh karena itu usaha untuk mengukur bahaya keselamatan kerja 

sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan pada akhirnya akan 

mengurangi angka kecelakaan kerja (Mulyono, 2013 & Markkanen, 2004).  

Budaya keselamatan menurut Advisory Committee on Safety of Nuclear Installation 

(ACSNI) adalah bagian dari sikap (attitude), keyakinan (belief), dan tata nilai (norm) organisasi 

pada K3. Budaya keselamatan merupakan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan 

pentingnya keselamatan. Budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua kewajiban yang 

berkaitan dengan keselamatan harus dilaksanakan secara benar, seksama dan penuh rasa tanggung 

jawab. Cooper (2001) dalam Andi, dkk (2005) menyatakan bahwa, budaya keselamatan 

merupakan interelasi dari tiga elemen, yaitu organisasi, pekerja, dan pekerjaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya keselamatan harus dilaksanakan oleh seluruh sumber daya yang ada, 

pada seluruh tingkatan dan tidak hanya berlaku untuk pekerja saja.  

Safety behavior telah menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian banyak perusahaan 

global sejak tahun 1980. Konsep safety behavior adalah aplikasi sistematis dari riset psikologi 

tentang perilaku manusia dalam hal keselamatan di tempat kerja. Safety behavior lebih 

menekankan pada aspek perilaku manusia terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. 

Perilaku keselamatan (safety behavior) adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan 

ketertarikan individu dalam usaha untuk memperkecil atau mencegah suatu bencana yang 

ditakutkan. Menurut Borman dan Motowidlo dan Neal dan Griffin (2002) membedakan safety 

behavior (perilaku keselamatan kerja) ditingkat individu ke dalam dua kategori, yaitu kepatuhan 

keselamatan (safety compliance) dan partisipasi keselamatan (safety participation). Kepatuhan 

keselamatan didefinisikan sebagai aktivitas utama yang harus dilakukan individu untuk 

mempertahankan keselamatan di tempat kerja, termasuk didalamnya kepatuhan akan prosedur 

kerja dan menggunakan peralatan pelindung diri (Persoanal Protective Equipment-PPE). 

 

Berdasarkan beberapa penelitian, menjelaskan bahwa kecelakaan kerja banyak terjadi 

akibat perilaku yang tidak aman atau unsafe behavior dimana angkanya mencapai 80-95% 
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(Copper, 1999). Hasil riset National Safety Council (NCS) menunjukkan bahwa penyebab 

kecelakaan kerja 85% adalah unsafe behavior, 10% karena unsafe condition dan 2% tidak 

diketahui penyebabnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh DuPont’s Company (2003) 

menunjukkan bahwa kecelakaan kerja 96% disebabkan oleh perilaku tidak aman (unsafe 

behaviour) berpengaruh positif terhadap kecelakaan kerja atau ada hubungan. Dari data diatas 

dapat dilihat bahwa perilaku keselamatan (safety behaviour) berpengaruh terhadap kejadian 

kecelakaan di perusahaan (Setiawan, 2011). 

PT. Pertamina merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi,   di 

Kalimantan Selatan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin didirikan pada tahun 

1950 di Jalan Kuin Selatan No. 1 Banjarmasin dan beroperasi pada tahun 1955 di atas tanah seluas 

32.200 M  dan pada tahun 1993 areal TBBM dikembangkan menjadi 50.200 M². PT. Pertamina 

(Persero) Banjarmasin bergerak dalam bidang bidang distribusi. Berdasarkan hasil survey awal 

peneliti data kecelakaan pada karyawan PT. Pertamina (Persero) Banjarmasin selama kurun waktu 

3 tahun terakhir yaitu pada tahun tahun 2015 terjadi 2 kasus, pada tahun 2016 terjadi 25 kasus, dan 

pada tahun 2017 terjadi 22 kasus, dari semua kasus kecelakaan tersebut  seluruh terjadi pada 

pekerja waktu bekerja di lapangan. 

Budaya keselamatan yang sudah diterapkan seperti komitmen manajemen yaitu 

perusahaan telah memperhatikan masalah keselamatan kerja seperti perusahaan memberikan 

perlengkapan keselamatan kerja terutama alat pelindung diri, serta peraturan dan prosedur tentang 

wajib memakai alat pelindung diri pada saat bekerja ataupun saat memasuki wilayah-wilayah 

tertentu yang diwajibkan menggunakan alat pelindung diri, akan tetapi masih ada saja yang tidak 

mematuhi peraturan tersebut dengan mereka yang melepas atau tidak menggunakan alat pelindung 

diri, keterlibatan kerja para pekerja seperti berpartisipasi dalam pekerjaannya yang mana mereka 

mendapat job desk masing-masing yang telah ditentukan oleh atasan dan mereka menganggap 

bahwa job desk mereka itu penting dan harus diutamakan dalam menjalankan pekerjaan mereka. 

Lingkungan sosial yang ada di wilayah kerja mereka, apakah mereka bisa bekerja sama dalam 

pemeliharaan alat pelindung diri, saling membantu dalam pekerjaan yang telah ditentukan, dan 

komunikasi antar pekerja dengan atasan atau pekerja dengan pekerja, yang mana komunikasi 

mereka bertujuan untuk kelancaran pekerjaan mereka, yang mana komunikasi tersebut sama-sama 

menguntungkan untuk masing-masing pihak. 

METODE 

Jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional yaitu variabel 

independen (komitmen manajemen, peraturan dan prosedur, keterlibatan kerja, lingkungan sosial 

dan komunikasi) dan variabel dependen (safety behaviour) diambil secara bersamaan di wilayah 

kerja Terminal BBM PT.Pertamina (Persero) Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan pada bulan juli 

2018 di PT.Pertamina (Persero) TBBM Banjarmasin. Populasi penelitian ini berjumlah 30 orang 

dan sampel 30 orang dengan teknik pengambilan sampel total sampling yaitu jumlah sampel sama 

dengan jumlah populasi. 

Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan langkah editing, coding, entry, sorting, 

cleaning. Data diolah secara univariat untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi variabel 

independen (komitmen manajemen, peraturan dan prosedur, keterlibatan kerja, lingkungan sosial 

dan komunikasi) dan dependen (safety behaviour) dan bivariat untuk mengetahui hubungan 

komitmen manajemen, peraturan dan prosedur, keterlibatan kerja, lingkungan sosial dan 

komunikasi dengan safety behaviour dengan uji rank spearman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Univariat 

 Hasil penelitian didapat bahwa dari 30 responden ada sekitar 96,7% (29 pekerja) yang 

memiliki safety behaviour dalam kategori perilaku baik dan 3,3% (1 pekerja) yang memiliki safety 
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behaviour dalam kategori tidak baik. Hal tersebut didapat dari berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan. Dari hasil penelitian ini banyak pekerja yang memiliki safety behaviour dalam kategori 

perilaku baik. Dari hasil kuesioner safety behaviour pekerja tingkat individu ke dalam dua 

kategori, yaitu kepatuhan keselamatan (safety compliance) dan partisipasi keselamatan (safety 

participation). Kepatuhan keselamatan pekerja tergolong baik walaupun masih ada yang 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan partisipasi para pekerja tergolong 

baik dalam hal melaksanakan K3 perusahaan. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan seluruh pekerja memiliki respon yang baik terhadap faktor 

pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan komitmen manajemen yaitu 100% (30 pekerja). 

Dari hasil kuesioner faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (komitmen manajemen), respon 

pekerja terhadap komitmen manajemen tergolong baik, bentuk komitmen manajemen PT. 

Pertamina (Persero) TBBM Banjarmasin mengenai mutu dan kesehatan dan keselamatan kerja. 

Upaya manajemen untuk mempertahankan respon pekerja yang tergolong baik terhadap komitmen 

manajemen yaitu dengan lebih aktif dalam K3 yang ditunjukkan dalam memberikan keteladanan 

K3 yang lebih baik dan melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan K3. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan seluruh pekerja memiliki respon yang baik terhadap faktor 

pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan peraturan dan prosedur yaitu 100% (30 

pekerja). Dari hasil kuesioner faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (peraturan dan 

prosedur), respon pekerja terhadap peraturan dan prosedur tergolong baik, bentuk peraturan dan 

prosedur PT. Pertamina (Persero) TBBM Banjarmasin berupa peraturan untuk menggunakan alat 

pelindung diri di kawasan wajib alat pelindung diri, mengikuti prosedur kerja perusahan, dan 

menunjukkan kartu pas atau kartu identitas sesuai kawasan tertentu yang akan di masuki, dan lain-

lain. Upaya yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen untuk mempertahankan respon yang 

tergolong baik terhadap peraturan dan prosedur yaitu dengan lebih aktif meningkatkan kepedulian 

pekerja terhadap keselamatan kerja dan K3 yang ditunjukkan dalam memberikan keteladanan K3 

yang lebih baik dan melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan K3. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan seluruh pekerja memiliki respon yang baik terhadap faktor 

pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan keterlibatan kerja yaitu 100% (30 pekerja). Dari 

hasil kuesioner faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (keterlibatan kerja), respon pekerja 

terhadap keterlibatan kerja tergolong baik, bentuk keterlibatan kerja dalam keselamatan kerja 

dapat diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan dan keaktifan pekerja dalam program K3. Salah satu 

contohnya yaitu dalam hal penyusunan prosedur kerja. Apabila pekerja dilibatkan dalam 

penyusunan prosedur kerja, maka akan timbul rasa di dalam diri pekerja bahwa prosedur yang 

telah disusun merupakan tanggung jawab pekerja, karena pekerja ikut berperan serta dalam proses 

penyusunannya. Hasilnya pekerja akan berperilaku aman sesuai dengan prosedur yang telah 

mereka buat dan sepakati bersama. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan sebagian pekerja memiliki respon yang baik terhadap 

faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan lingkungan sosial yaitu 90% (27 

pekerja). Dari hasil kuesioner faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (lingkungan sosial), 

respon pekerja terhadap lingkungan sosial  tergolong baik, lingkungan sosial PT. Pertamina 

(Persero) TBBM Banjarmasin terlihat pada saat kecelakaan, di mana tidak terdapat budaya saling 

menyalahkan, tidak ada tekanan dalam bekerja, dan tidak ada kesenjangan antara pekerja, 

supervisor, dan manajer. Hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan sosial pekerja 

yang kondusif dengan meningkatkan kekerabatan antar manajer, supervisor, dan pekerja, caranya 

yaitu dengan melaksanakan safety talk. Safety talk merupakan suatu bentuk diskusi antara pekerja 

dengan manajer yang membahas mengenai program K3 yang ada di perusahaan, isu K3 yang ada 

di perusahaan dan pemberian saran demi keefektifan keselamatan kerja bagi perusahaan. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan sebagian pekerja memiliki respon yang baik terhadap 

faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan komunikasi yaitu 93,3% (28 pekerja). 

Dari hasil kuesioner faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (komunikasi), respon pekerja 
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terhadap komunikasi tergolong baik. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan 

stimulus yang baik terhadap pekerja mengenai keselamatan kerja, yang diwujudkan dalam 

aktivitas perusahaan yang berupa morning briefing setiap dua kali seminggu, safety sign, safety 

induction yang dilakukan bagi pekerja baru dan visitor. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel  

 

Variabel Kategori n % 

Safety Behaviour - Perilaku Baik 1 3,3 

 - Perilaku Tidak Baik 29 96,7 

    

Komitmen Manajemen - Baik 30 100 

 - Cukup Baik 0 0 

    

Peraturan & Prosedur - Baik 30 100 

 - Cukup Baik 0 0 

    

Keterlibatan Kerja - Baik 30 100 

 - Cukup Baik 0 0 

    

Lingkungan Sosial - Baik 27 90 

 - Cukup Baik 3 10 

    

Komunikasi - Baik 28 6,7 

 - Cukup Baik 2 93,3 

 
Hasil Bivariat 

 

 Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan pada 30 responden, safety 

behaviour  pekerja lapangan kategori tidak baik hanya terdapat pada lingkungan sosial yang baik 

yaitu 1 orang (3,7%), sedangkan safety behaviour pekerja lapangan kategori baik lebih banyak 

pada lingkungan sosial yang baik yaitu 26 orang (89,7%) dibandingkan dengan lingkungan sosial 

cukup baik yaitu 3 orang (10,3%). 

 

Tabel 2. Hubungan Lingkungan Sosial dengan Safety Behaviour 

 

Lingkungan 

Sosial 

Safety Behaviour 

Tidak Baik Baik Total 

N % N % N % 

Cukup Baik 0 0 3 10,3 3 10 

Baik 1 3,7 26 89,7 27 90 

Jumlah 1 3,3 29 96,7 29 100 

r = 0,062 dan p = 0,745 

 

 Dari hasil distribusi tabel di atas dengan menggunakan uji rank spearman diperoleh hasil 

dengan nilai p = 0,745 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara lingkungan sosial dengan 

safety behaviour pekerja dan dari hasil uji statistik tersebut terdapat nilai korelasi r = 0,062 yang 

berarti nilai korelasi sangat lemah. 

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari dari Karina, dkk (2013) dengan 

judul hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan keja dengan safety behaviour di PT. 

Dok dan Perkapalan Surabaya Unit Hull Construction dengan dilihat dari hasil analisis bivariat 

bahwa nilai Koefisien Kontingensi (C) sebesar 0,477 artinya kuat hubungan antara lingkungan 

sosial dengan perilaku K3 tergolong cukup kuat dan memiliki hubungan. 
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Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan pada 30 responden, safety 

behaviour  pekerja lapangan kategori tidak baik hanya terdapat pada komunikasi yang baik yaitu 1 

orang (3,6%), sedangkan safety behaviour pekerja lapangan kategori baik lebih banyak pada 

komunikasi yang baik yaitu 27 orang (93,1%) dibandingkan dengan komunkasi cukup baik yaitu 2 

orang (6,9%). 

 

Tabel 3. Hubungan Komunikasi dengan Safety Behaviour 

 

 

Komunikasi 

Safety Behaviour 

Tidak Baik Baik Total 

N % N % N % 

Cukup Baik 0 0 2 6,9 2 6,7 

Baik 1 3,6 27 93,1 28 93,3 

Jumlah 1 3,3 29 96,7 30 100 

r = 0,050 dan p = 0,795 

 

 Dari hasil distribusi tabel di atas dengan menggunakan uji rank spearman diperoleh hasil 

dengan nilai p = 0,795 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara komunikasi dengan safety 

behaviour pekerja dan dari hasil uji statistik tersebut terdapat nilai korelasi r = 0,050 yang berarti 

nilai korelasi sangat lemah. 

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari dari Karina, dkk (2013) dengan 

judul hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan keja dengan safety behaviour di PT. 

Dok dan Perkapalan Surabaya Unit Hull Construction dengan dilihat dari hasil analisis bivariat 

bahwa nilai Koefisien Kontingensi (C) sebesar 0,414 artinya kuat hubungan antara komunikasi 

dengan perilaku K3 tergolong cukup kuat dan memiliki hubungan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian tentang hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan kerja 

dengan safety behaviour pada pekerja di PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin 

Tahun 2018 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagian besar pekerja lapangan di PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin 

mempunyai safety behaviour yang baik yaitu 96,7%. 

2. Hasil analisis faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan komitmen manajemen 

tergolong baik yaitu 100%. 

3. Hasil analisis faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan peraturan dan prosedur 

tergolong baik yaitu 100%. 

4. Hasil analisis faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan keterlibatan kerja 

tergolong baik yaitu 100%. 

5. Hasil analisis faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan lingkungan sosial 

tergolong baik yaitu 90%. 

6. Hasil analisis faktor pembentuk budaya keselamatan kerja berdasarkan komunikasi tergolong 

baik yaitu 93,3%. 

7. Tidak adanya hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (lingkungan sosial) 

dengan safety behaviour pekerja, akan tetapi memiliki nilai korelasi yang sangat lemah. 

8. Tidak adanya hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan kerja (komunikasi) 

dengan safety behaviour pekerja, akan tetapi memiliki nilai korelasi yang sangat lemah. 
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Saran 

 

1. Bagi Perusahaan  

a. Lebih meningkatkan dan mempertahankan budaya K3 yang telah diterapkan. 

b. Perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi di lapangan karena  masih adanya pekerja yang 

melepas alat pelindung diri di wilayah  kerja yang wajib memakai alat pelindung diri. 

 

2. Bagi Pekerja 

a. Lebih disiplin dan taat peraturan yang telah ditetapkan. 

b. Lebih menjalin komunikasi antar para pekerja. 

c. Harus saling mengingatkan tentang SOP dan penggunaan alat pelindung diri. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai masukan untuk pengembangan peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti 

selanjutnya mengukur variabel-variabel yang lebih luas. 
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