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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. 

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia bertumbuh pesat dari waktu ke 

waktu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kegiatan konstruksi 

banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Latar Belakang 

Proyek-proyek konstruksi yang bertumbuh ini, dapat menyerap banyak tenaga 

kerja. Keberadaan tenaga kerja di proyek konstruksi perlu mendapat perhatian dari 

manajemen mengenai keselamatan kerja. Manajemen yang melakukan dan 

memperhatikan akan keselamatan kerja dapat mengurangi resiko kecelakaan 

kerja. 

Keselamatan kerja selain menjadi tanggung jawab dari suatu manajemen pada 

proyek konstruksi, juga menjadi lebih efektif bila pekerja pada proyek konstruksi 

tersebut melakukan tanggung jawabnya dengan memperhatikan mengenai kondisi 

keselamatan kerja. 

Budaya keselamatan kerja yang baik dari manajemen dan pekerja sangat 

diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat proyek konstruksi 

dilaksanakan. Kecelakaan kerja yang terjadi salah satunya juga karena faktor 

kesalahan manusia (human error). Budaya dan perilaku pekerja punya pengaruh 

yang besar terhadap keselamatan kerja yang diterapkan oleh manajemen proyek 

untuk menghasilkan kinerja yang baik dan maksimal. 
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1.2. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yaitu :  

Perumusan dan Batasan Masalah 

1. Menganalisis faktor-faktor budaya keselamatan kerja, perilaku dan kinerja 

pekerja? 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor budaya keselamatan kerja pada 

perilaku pekerja? 

3. Menganalisis hubungan antara perilaku pekerja terhadap kinerja pada 

proyek konstruksi? 

Agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat lebih terarah dan terencana, 

maka peneliti membuat suatu batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah mengetahui parameter budaya keselamatan kerja, perilaku 

pekerja dan kinerja pekerja di proyek konstruksi yang ada di Yogyakarta. 

 

1.3. 

1. Menurut referensi Tugas Akhir yang ada di Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, Tugas Akhir dengan judul Analisis Hubungan Iklim 

Keselamatan Kerja dan Perilaku Aman Dalam Bekerja Pada Proyek 

Konstruksi. 

Keaslian Tugas Akhir 

2. Adapun referensi Tugas Akhir yang ada di luar Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, Tugas Akhir dengan judul Model Persamaan Struktural 

Pengaruh budaya keselamatan kerja pada perilaku pekerja di proyek 

konstruksi. 
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1.4. 

Tujuan yang ingin dicapai pada Tugas Akhir ini adalah : 

Tujuan Tugas Akhir 

1. Mengetahui faktor budaya keselamatan kerja, perilaku dan kinerja pekerja. 

2. Mengetahui faktor-faktor budaya keselamatan kerja yang berpengaruh 

terhadap perilaku pekerja. 

3. Mengetahui hubungan antara perilaku pekerja terhadap kinerja pada 

proyek konstruksi. 

 

1.5. 

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki manfaat yang cukup besar, baik untuk 

peneliti maupun seluruh kalangan yang bergerak di bidang Teknik Sipil, antara 

lain : Bagi peneliti penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi 

untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada program studi teknik sipil. Dan 

bagi para kalangan yang bergerak di bidang Teknik sipil penelitian ini sebagai 

referensi untuk lebih mengenal dan mengerti budaya dan perilaku pekerja pada 

keselamatan kerja demi meningkatkan kualitas proyek konstruksi khususnya para 

pekerja proyek. 

Manfaat Tugas Akhir 

 

1.6. 

Dalam laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Analisisi Data dan Pembahasan serta 

Kesimpulan dan Saran. Masing-masing bab akan diuraikan secara singkat sebagai 

berikut ini : 

Sistematika Penulisan Laporan 
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Bab 1 merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah dan batasan masalah, keaslian tugas akhir, tujuan tugas akhir, manfaat 

tugas akhir serta penulisan tugas akhir. 

Bab 2 merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang uraian teori yang 

melandasi masalah yang hendak dipecahkan dan hal-hal lain yang dapat dijadikan 

sebagai dasar teori yang berkaitan dengan penelitian. 

Bab 3 merupakan Metodologi Penelitian  yang berisi tentang berbagai tahapan 

penelitian atau metodologi yang ditempuh dalam pemecahan masalah untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

Bab 4 merupakan Analisis data dan Pembahasan yang berisi tentang pemaparan 

data yang telah dikumpulkan serta beberapa analisis untuk mengolah data tersebut 

sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah. 

Bab 5 merupakan Kesimpulan dan Saran yang berisi tentang kesimpulan dari 

seluruh penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

dikemukakan juga saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 


