
INTISARI 
 

 
Pada pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan, bahaya terhadap keselamatan kerja adalah 

bahaya yang selalu menyertai secara mendadak dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja yang 
akan merugikan semua pihak. Aspek emosional lingkungan sering dialami mandor dan pekerja 
secara langsung dalam proses pemeliharaan jalan, misalnya: mandor sering menegur bahkan 
memarahi pekerja yang salah dalam menyelesaikan kerjaannya. Hal yang demikian akan 
menciptakan suatu lingkungan kerja yang tidak sehat dan bisa berdampak pada kecelakaan kerja. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah fungsi perencanaan, 
pengorganisasian dan pembentukan staf, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Mandor 
Proyek memanajemen berpengaruh terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja pada Proyek Pembangunan 
dan Pemeliharaan Jalan Pantura Kab. Batang, serta fungsi apa yang berpengaruh paling dominan 
terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja pada Proyek Pemeliharaan Jalan Pantura Kab. Batang. 

Untuk menjawab atau memecahkan masalah-masalah tersebut di dalam penelitian ini 
digunakan metode studi, yang di lakukan peneliti yang dirancang untuk mengumpulkan informasi 
tentang keadaan yang sedang terjadi. Sampel penelitian diambil dari populasi para pekerja (tenaga 
kerja) yang bekerja pada Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pantura Kab. Batang. 
Tahun Anggaran 2008. Ukuran sampel sebanyak 100 orang tenaga kerja yang terdiri dari kepala 
tukang, tukang, dan buruh. Data hasil penelitian dalam bentuk skala Likert 1-5, yang kemudian 
dianalisis dengan Program Komputer, yaitu Program SPSS for Windows versi 11. 

Berdasarkan hasil dan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi Manajemen 
keselamatan kerja pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan Pantura Kab.Batang 
tergolong kriteria tinggi dengan skor antara 4,06 - 3,68 dengan rata-rata sebesar 3,95, sedangkan 
tingkat kecelakaan yang dialami para pekerja proyek pemeliharaan Jalan Pantura Kab. Batang 
dengan frekuensi rata-rata sebesar 1,68. Fungsi manajemen keselamatan, yaitu perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing) dan pembentukan staf (staffing), pengarahan (directing) 
dan pengawasan (controling) berpengaruh negatif significant terhadap proyek pemeliharaan jalan 
Pantura Kab. Batang. 

sedangkan uji parsial menunjukkan fungsi pengarahan (directing), pengorganisasian 
(organizing) dan pengawasan (controling) berpengaruh negatif non significant terhadap tingkat 
kecelakaan pada proyek pemeliharaan jalan Pantura Kab. Batang. 
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