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ABSTRAK 
Di proyek konstruksi setiap kegiatannya mempunyai tingkat risiko kecelakaan kerja. Perilaku tenaga kerja, 

lingkungan kerja, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja mempunyai potensi mempengaruhi 

kecelakaan kerja. Metode penelitian ini adalah metode survei, analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda dengan variabel moderator dengan metode interaksi atau Moderated Regression Analysis 

(MRA). Responden yang dijadikan pengukuran adalah para tukang, kuli, dan mandor. Penyebaran kuisioner 

di 3 lokasi proyek. Proyek tersebut antara lain Proyek Renovasi Asrama Mahasiswa Blog G-H Kampus ITS 

Sukolilo, Proyek Pembangunan Perumahan Ramadha Kebraon, dan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal 2 

Lantai Dukuh Kupang Indah. Berdasarkan hasil analisis perilaku tenaga kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kecelakaan kerja (R = 0,519). Sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kecelakaan kerja (R = 0,003), dan pada tingkat pendidikan mempengaruhi secara signifikan 

terhadap kecelakaan kerja, dimana sebelum dimoderasi R = 0,616 dan setelah dimoderasi R = 0,642. Selain 

itu pengalaman kerja mempengaruhi secara signifikan terhadap kecelakaan kerja, dimana sebelum 

dimoderasi R = 0,6 dan setelah dimoderasi R = 0,586. Dan variabel usia berfungsi sebagai variabel bebas 

dan tidak berfungsi sebagai variabel moderator. 
 

Kata kunci: Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, Kecelakaan Kerja, Perilaku Tenaga Kerja, 

Lingkungan Kerja. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi mungkin sudah tidak di 

perhitungkan lagi, hal ini sesuai penelitian Mohamed (Andi, dkk, 2005) menyatakan 

bahwa industri konstruksi terkenal dengan catatan keselamatan kerja yang buruk 

dibandingkan industri lain. Tidak hanya itu (Mamduh, 2004) menyatakan bahwa sekitar 

60% kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian terjadi pada sektor proyek konstruksi. 

Upaya mencegah kecelakaan pada pekerjaan industri konstruksi dimulai dengan membuat 

rencana kerja yang baik untuk pedoman setiap kegiatan pekerjaan. Prosedur dan 

persyaratan aman setiap pekerjaan juga harus dimengerti untuk dilaksanakan dengan baik 

oleh setiap pekerja perusahaan dan kontraktor. Tanggung jawab keselamatan, kesehatan 

kerja dan lingkungan (K3L) perusahaan  bukan pada pimpinan perusahaan saja tetapi 

berada pada setiap orang yang terlibat didalam semua kegiatan perusahaan (Boedi 

Rijanto, 2010). Pada penelitian Choirul (2007) hanya mencari pengaruh variabel perilaku 

tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap kecelakaan kerja di proyek konstruksi, dimana 

variabel perilaku pekerja dibentuk 7 indikator, lingkungan kerja dibentuk 6 indikaror dan 

kecelakaan kerja 8 indikator. Hasil analisis Depnaker RI bahwa faktor usia, pengalaman 

kerja dan tingkat pendidikan pekerja mempengahi terjadinya faktor kecelakaan kerja. 

Pada penelitian kali ini menambahkan variabel moderator yaitu usia, tingkat pendidikan, 
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serta pengalaman bekerja. Oleh karena itu  pada penelitian bertujuan pengaruh perilaku 

tenaga kerja dan lingkungan kerja yang dimoderasi faktor usia, pengalaman dan 

pendidikan terhadap kecelakaan kerja di proyek konstruksi. 

2. DASAR TEORI 

Kecelakaan Kerja 

Definisi untuk kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan 

hubungan kerja, hubungan kerja adalah kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan 

atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Sebuah peristiwa kecelakaan yang disertai 

kerugian material, baik itu secara ringan ataupun secara berat(Suma‘mur, 2003). 

Menurut Meiater kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tak terduga atau tiba-tiba dan 

dapat mengakibatkan gangguan pada suatu sistem dan individual yang mempengaruhi 

kesempurnaan penyelesaian tujuan sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kecelakaan antara lain perilaku tenaga kerja dan lingkungan kerja (Choirul, 2007). 

Kecelakaan kerja bisa terjadi pada waktu bekerja atau sedang bekerja serta terjadi ketika 

sudah menyelesaikan pekerjaannya tetapi masih didalam tempat kerja. 

 

Perilaku Tenaga Kerja 

Tindakan yang dapat berupa kesalahan-kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 

manusia(Andi, dkk, 2005). Kesalahan yang berhubungan dengan keahlian dan kebiasaan 

kerja (skill – based error), kesalahan dalam memenuhi standart dan prosedur yang 

berlaku (rull based error), kesalahan dalam mengambil keputusan karena kurang 

pengetahuan (knowledge based error), pelanggaran sebagai salah satu bentuk kesalahan 

yang sering dilakukan (violation), yang dimana dilakukan oleh para pekerja(Andi, dkk, 

2005). Dalam hal ini perilaku tenaga kerja sebenarnya dapat dikendalikan dengan 

pendekatan secara kaku atau secara eksternal dan pendekatan secara fleksibel atau secara 

internal. Pendekatan secara kaku atau secara eksternal yang dimana dengan membentuk 

peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang baik dan benar, mudah dimengerti dan 

diterapkan oleh semua pekerja. Sedangkan pendekatan secara fleksibel atau secara 

internal yang terbentuk dari pengetahuan dan prinsip-prinsip yang diperoleh dari 

pelatihan dan pengalaman(Choirul, 2007). 

 

Lingkungan Kerja 

Lingkungan sendiri mempunyai arti suatu lokasi, tempat. Jadi lingkungan kerja adalah 

suatu lokasi atau tempat untuk melakukan aktifitas kegiatan atau pekerjaan. Suatu tempat 

atau lokasi bekerja yang dimana hendaknya membuat pekerja merasa aman dan tidak 

merasa canggung dalam melakukan pekerjaaan(Andi, dkk, 2005). Lingkungan kerja yang 

kondusif dapat mendukung penerapan program keselamatan kerja dengan optimal atau 

dapat mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Hal ini bisa optimal bila 

seluruh pekerja mengutamakan program keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang 

lebih kondusif diharapkan akan meningkatkan motivasi dalam bekerja di tempat 

kerja(Andi, dkk, 2005). Lingkungan kerja yang baik dan aman dapat dimulai dari 

individual masing-masing pekerja dan juga kebijakan manajemen dalam menerapkan 

standart keselamatan dalam bekerja di proyek, baik itu berupa prosedur-prosedur maupun 

larangan yang sudah disepakati bersama. 
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Umur 

Menurut Depnaker RI mengatakan bahwa kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda 

satu dengan yang lainnya dan sangat tergantung pada berbagai faktor, salah satunya 

adalah faktor usia. Tenaga kerja yang masih muda mempunyai kemampuan kerja yang 

lebih baik dari tenaga kerja yang sudah tua. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya 

kemampuan kerja dari tenaga kerja sejalan dengan pertambahan usia, karena perubahan 

pada alat-alat tubuh(Helda, 2007)  Umur yang terlalu tua dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan kerja yang menimbulkan penderitaan. Menurut Phoon ini disebabkan oleh 

penurunan kemampuan reaksi dan kesulitan dalam penyesuaian diri dengan 

pekerjaan(Helda, 2007).  

 

Tingkat Pendidikan 

Pendidikan seseorang sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan kesadaran akan 

arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja(Helda, 2007). Berdasarkan analisis data 

yang dilakukan oleh Depkes RI diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan responden tidak 

berhubungan dengan kecelakaan kerja. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang 

mengatakan bahwa pendidikan seorang tenaga kerja mempengaruhi cara berpikirnya 

dalam mengahadapi pekerjaannya, termasuk cara pencegahan kecelakaan maupun 

menghindari kecelakaan saat ia melakukan pekerjaannya(Helda, 2007). Hal ini dapat 

disebabkan oleh adanya faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja 

seperti tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja serta sikap tenaga kerja itu 

sendiri dalam melakukan pekerjaannya. 

 

Pengalaman Kerja 

Menurut Depkes RI pengalaman kerja dari seorang tenaga kerja dapat mempengaruhi 

terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian berkaitan dengan pengalaman kerja terhadap 383 

kasus kecelakaan kerja di Hongkong membuktikan bahwa kecelakaan kerja pada tangan 

akibat kena mesin terjadi pada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 1 tahun(Helda, 

2007). Menurut Suma‘mur(1987) bahwa lama kerja mempunyai hubungan dengan 

kecelakaan kerja. Pengalaman untuk waspada terhadap kecelakaan kerja bertambah baik 

sesuai dengan pertambahan masa kerja dan lama bekerja di tempat kerja yang 

bersangkutan. Tenaga kerja baru biasanya belum mengetahui secara mendalam seluk 

beluk pekerjaan dan keselamatannya. Mereka juga sering mementingkan dahulu 

selesainya pekerjaan tertentu yang diberikan kepada mereka, sehingga keselamatan tidak 

cukup mendapatkan perhatian. Selain itu, banyak tenaga kerja baru yang belum 

mengetahui dengan jelas cara-cara kerja mesin dan keselamatannya(Helda, 2007).  

3. METODOLOGI 

Metode penelitian ini adalah metode survei, dalam pengumpulan data digunakan 

kuesioner. Lokasi penelitian  yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Proyek 

Renovasi Asrama Mahasiswa Blog G-H Kampus ITS Sukolilo, Proyek Pembangunan 

Perumahan Ramadha Kebraon, dan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal 2 Lantai 

Dukuh Kupang Indah. Penggunaan jumlah sampel ini yang digunakan diharapkan dapat 

mewakili seluruh data yang akan digunakan(Aropi, 2009). Responden penelitian ini 

adalah tukang, kuli dan mandor. Analisis yang digunakan analisis regresi berganda 

dengan variabel moderator dengan metode interaksi atau Moderated Regression Analysis 

(MRA). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku tenaga kerja(X1) dan 

lingkungan kerja(X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah kecelakaan kerja(Y1). 
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Variabel moderator  adalah usia(Z1), tingkat pendidikan(Z2), dan pengalaman kerja(Z3). 

Indikator variabel perilaku pekerja(X1) yaitu mengingatkan pekerja lain tentang bahaya 

dan keselamatan kerja(X11), menggunakan perlengkapan keselamatan kerja(X12), 

meletakkan alat dan material sesuai dengan tempatnya(X13), melaksanakan prosedur 

keselamatan kerja(X14), melaksanakan intsruksi atasan(X15), bergurau(X16), melakukan 

gerakan berbahaya(X17). Indikator variabel lingkungan kerja(X2)  yaitu mengutamakan 

keselamatan kerja(X21), budaya saling menyalahkan(X22), pekerjaan yang 

monoton(X23), motivasi kerja(X24), keamanan lingkungan(X25), tekanan dalam 

pekerjaan(X26). Sedangkan indikator variabel kecelakaan kerja(Y1) yaitu terpukul benda 

keras(Y11), tertimpa benda jatuh(Y12), terkilir(Y13), luka memar(Y14), patah 

tulang(Y15), luka pada kaki(Y16), luka pada tangan(Y17), luka pada badan(Y18). 

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini seperti gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Model Penelitian 

 

4. HASIL DAN DISKUSI 

Pada tabel 1 bahwa pengaruh perilaku tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kecelakaan kerja(sig.0,00 < 5%). Hal ini selaras dengan Kavianian bahwa Perilaku 

Tenaga Kerja yang berbahaya adalah kegagalan (human failure) dalam mengikuti 

persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan terjadinya 

Kecelakaan Kerja(Tulus Winarsunu, 2008). Sedangkan pengaruh lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja(sig.0,00 > 5%). Hal ini bertentangan 

dengan penelitian Andi (2005) yang mengatakan bahwa lingkungan kerja yang kondusif 

dapat mendukung penerapan program keselamatan kerja dengan optimal atau dapat 

mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Hal ini terjadi karena 

lingkungan kerja tempat penelitian kurang kondusif. 
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Tabel 1. Hasil Regresi Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

Model 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
t Sig. 

Perilaku Tenaga Kerja 0,395 4,605 0,00 

Lingkungan Kerja -0,035 -0,387 0,70 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 maka 

model regresi berganda tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Pada tabel 3 menunjukkan 

model regresi berganda tidak terjadi heteroskedastisitas (nilai signifikansi > 5%). Pada 

Tabel 4 nilai Durbin Watson lebih besar dari 0,05 dan berada disekitar 2 maka model 

tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan terpenuhi persyaratan klasik maka regresi 

berganda merupakan model yang baik. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas 

Nilai 

Toleranc

e 

Nilai 

VIF 

(%) 

Perilaku Tenaga Kerja 

(X1) 
0,991 1,009 

Lingkungan Kerja (X2) 0,991 1,009 

Usia (X3) 0,999 1,001 
 

 Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Bebas Nilai Sig. 

Perilaku Tenaga Kerja (X1) 1,000 

Lingkungan Kerja (X2) 1,000 

Usia (X3) 1,000 

 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Mode R R Square Adjusted 

R 

Square 

Std Error 

One 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,523 0,273 0,235 0,61808 1,625 

 

   Tabel 5. Hasil Regresi Variabel Bebas, Variabel Moderator 

  Usia, Interaksi Variabel Bebas Dengan Variabel Moderator 

  Usia Terhadap Variabel Tergantung. 

Model 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
t Sig. 

Usia 0,003 0,426 0,674 

Usia * 

Perilaku 

Tenaga Kerja 

* Lingkungan 

Kerja 

-6,9E-006 -0,15 0,988 
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Tabel 6. Hasil Regresi Variabel Bebas, Variabel Moderator Tingkat         

 Pendidikan, Interaksi Variabel Bebas DenganVariabel Moderator 

Tingkat Pendidikan Terhadap Variabel Tergantung. 

Model 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
t Sig. 

Tingkat Pendidikan -0,321 -3,119 0,003 

Tingkat Pendidikan * 

Perilaku Tenaga Kerja 

* Lingkungan Kerja 
-0,024 -3,673 0,001 

 

 Tabel 7. Hasil Regresi Variabel Bebas, Variabel Moderator Pengalaman 

 Kerja, Interaksi Variabel Bebas Dengan Variabel Moderator  

 Pengalaman Kerja Terhadap Variabel Tergantung. 

Model 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
t Sig. 

Pengalaman Kerja 0,452 2,798 0,007 

Pengalaman Kerja * 

Perilaku Tenaga Kerja 

* Lingkungan Kerja 

0,026 2,492 0,016 

 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan variabel moderator usia(Z1) pada persamaan kedua 

analisis tidak berpengaruh terhadap kecelakaan kerja(nilai signifikansi > 5%), oleh karena 

itu Usia bukan merupakan variabel moderator, melainkan merupakan variabel bebas. 

Tetapi saat usia dijadikan variabel bebas, usia memiliki pengaruh positif dengan 

kecelakaan kerja. Hal ini sejalan  dengan hasil penelitian Depnaker RI dimana dengan 

berkurangnya kemampuan kerja dari tenaga kerja sejalan dengan bertambahnya usia 

karena perubahan pada alat-alat tubuh(Helda, 2007). Menurut Phoon umur yang terlalu 

tua dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan penderitaan, hal 

ini disebabkan oleh penurunan kemampuan reaksi dan kesulitan dalam penyesuaian diri 

dengan pekerjaan(Helda, 2007). Sedangkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel 

moderator Tingkat Pendidikan (Z2) berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja 

(nilai signifikansi < 5%). Pada persamaan kedua regresi tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap kecelakaan kerja. Oleh karena itu tingkat pendidikan merupakan variabel 

moderator, besarnya sebelum dimoderasi R= 0,616 setelah dimoderasi R= 0,642 sehingga 

variabel moderasi lebih mengkuatkan pengaruhnya terhadap kecelakaan kerja. Hal ini 

sesuai hasil penelitian Depnaker RI bahwa pendidikan seseorang sangat penting 

diperhatikan untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya kesehatan dan 

keselamatan kerja. Pendidikan seorang tenaga kerja mempengaruhi cara berpikir dalam 

menghadapi pekerjaannya, termasuk cara pencegahan kecelakaan maupun menghindari 

kecelakaan saat ia melakukan pekerjaannya(Helda, 2007).  

Pada tabel 7 terlihat variabel pengalaman kerja(Z3) berpengaruh terhadap kecelakaan 

kerja (nilai signifikansi < 5%), hal ini terlihat bahwa kedua persamaan regresi 

berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja. Oleh karena itu merupakan variabel 

pengalaman kerja(Z3) merupakan variabel moderator, besarnya sebelum dimoderasi R = 

0,60 setelah dimoderasi R= 0,586 sehingga variabel moderasi menurunkan pengarunya 

terhadap kecelakaan kerja tetapi masih dalam kategori kuat pengarunya. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Depnaker RI kecelakaan kerja yang terjadi kepada tenaga kerja 

yang bekerja kurang dari 1 tahun(Helda, 2007). 
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5. KESIMPULAN DAN  SARAN 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perilaku tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kecelakaan kerja (R= 

0,519). Sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecelakaan kerja (R= 0,003).  

2. Tingkat pendidikan mempengaruhi secara signifikan terhadap kecelakaan kerja, 

dimana sebelum dimoderasi R=0,616 dan setelah dimoderasi R= 0,642. 

3.  Pengalaman kerja mempengaruhi secara signifikan terhadap kecelakaan kerja, 

dimana sebelum dimoderasi R=0,6 dan setelah dimoderasi R= 0,586.  

4. Variabel usia berfungsi sebagai variabel bebas dan tidak berfungsi sebagai variabel 

moderator. 

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh, disarankan bagi pelaku bidang konstruksi 

hendaknya faktor usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja hendaknya diperhatikan 

mengingat ketiga faktor tersebut mempengaruhi kecelakaan kerja. Untuk penelitian 

selanjutnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecelakaan kerja hendaknya 

dikembangkan lebih lanjut. 
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