
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tenaga kerja bidang kelistrikan saat melakukan instalasi listrik masih 

berkualitas rendah di Yogyakarta. Selain tingkat pendidikan tenaga kerja yang 

rendah sebagai penyebab utama, hal ini juga dipengaruhi oleh instrumen penilaian 

kualitas tenaga kerja yang belum tepat sehingga penilaian kualitas tenaga kerja di 

Yogyakarta belum dapat dilakukan secara maksimal. Sebagaimana dikatakan 

Shinta yang dikutip dalam berita daring oleh (Olivia, 2019) bahwa selain 

peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui pendidikan vokasi dan 

pelatihan, diperlukan juga assessment yang tepat untuk menilai kualitas tenaga 

kerja yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi dan badan pelatihan-pelatihan 

tenaga kerja yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian assessment penilaian 

yang standar dan tepat harus memenuhi persyaratan secara substansi, yaitu dapat 

memperesentasikan kompetensi yang dinilai (Kurnia, 2017: 34). Berdasarkan hal 

tersebut, maka diperlukan sebuah alat penilaian kualitas tenaga kerja yang tepat 

sebagai upaya untuk mendorong kualitas tenaga kerja Indonesia di bidang 

kelistrikan secara khusus.  

Tenaga kerja kelistrikan saat bekerja di proyek pembangunan instalasi 

listrik gedung bertingkat di Yogyakarta masih kalah bersaing jika dibandingkan 

dengan tenaga kerja kelistrikan yang ada di provinsi lain di Indonesia. 

Sebagaimana dikatakan Imam yang dikutip oleh (Tricahyanto, 2017) bahwa daya 

saing tenaga kerja kelistrikan di Yogyakarta masih saja kalah bersaing jika 
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dibandingkan dengan tenaga kerja kelistrikan dari provinsi DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Data tersebut menunjukkan 

bahwa kualitas daya saing tenaga kerja kelistrikan di Yogyakarta perlu 

ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut, maka usaha meningkatkan kualitas tenaga 

kerja kelistrikan di Yogyakarta dapat ditempuh melalui penggunaan instrumen 

penilaian yang dapat mengukur kualitas tenaga kerja secara tepat.    

Instrumen penilaian kualitas tenaga kerja untuk menilai etika belum 

banyak dikembangkan di Yogyakarta. Selama ini pengembangan instrumen 

penilaian banyak mengarah kepada aspek kognitif saja, sehingga instrumen 

mengenai penilaian etika belum banyak ditemukan di Yogyakarta. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen penilaian etika belum terlalu dianggap penting, 

padahal etika mengarah kepada kemampuan seseorang dalam mengambil 

tindakan. Sebagaimana menurut Zilmahram yang dikutip dalam berita daring oleh  

(Petriella, 2019) mengatakan bahwa pemanfaatan assessment  yang valid dan 

andal sesuai dengan panduan etika yang ditetapkan di dalamnya akan mampu 

menciptakan tenaga kerja yang bertalenta dalam mengahadapi persaingan era 

industri 4.0. Sementara itu, Bowen (2014: 6) mengatakan bahwa etika sebagai 

bentuk aktivitas praktis seseorang dalam pengambilan keputusan yang sangat vital 

dalam bagaimana dia memilih hidup dan bertindak. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka diketahui bahwa etika  memegang peranan penting dalam 

pengambilan keputusan seseorang ketika bekerja maupun bertindak. 
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Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI) di Yogyakarta sangat 

membutuhkan dan  mengutamakan seorang pekerja yang memiliki etika profesi 

yang baik ketika bekerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Theopelussat 

(2016) yang dikutip dalam berita daring bahwa DUDI bukan hanya membutuhkan 

pekerja yang memiliki hard skill saja, tetapi yang lebih utama dan yang 

diutamakan adalah mereka yang memliki etika profesi yang baik seperti disiplin 

terhadap waktu, bertanggung jawab, memiliki moral dalam perkataan dan 

perbuatan, bekerja secara aman, kepedulian terhadap sesama dan pekerjaan, dan 

memiliki komitmen dalam bekerja maupun dalam menepati janji. Selain itu, 

menurut Dhakiri (2019) yang dikutip dari berita daring bahwa upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan profesional melalui 

terobosan pelatihan soft skilis guna menjamin adanya triple skilling yakni skilling, 

upskilling, dan reskilling. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan 

instrumen penilaian etika profesi  perlu dilakukan karena DUDI saat ini 

mengutamakan dan sangat membutuhkan pekerja yang profesional dengan 

kemampuan soft skill yang baik. 

  Soft skill operator instalasi listrik masih belum mencerminkan operator 

instalasi listrik yang profesional di lapangan. Hal ini menandakan komitmen 

operator instalasi listrik terhadap pekerjaan dan diri sendiri masih kurang. Seorang 

profesional hendaklah memiliki responsible yakni sebuah pengakuan dan 

penerimaan komitmen pribadi dari pekerjaan yang ditekuni (Robinson, Dixion, 

Preece, & Moodley, 2007: 41). Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa seorang 

operator instalasi listrik yang profesional harus memiliki soft skill yang baik 
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terkait dengan tanggung jawab terhadap komitmen pribadi dan menerima 

konsekuensi dari pekerjaan yang ditekuni.  

Data observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 

November 2017 di sebuah peroyek pembangunan gedung perpustakaan di 

Yogyakarta, diketahui bahwa kasus yang sering ditemukan adalah masih terdapat 

beberapa operator instalasi listrik yang tidak disiplin dalam bekerja, kurang 

mentaati peraturan yang berlaku, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 

Selain itu, mereka  juga terkadang terlambat melakukan pekerjaan dari jadwal 

yang telah ditetapkan sehingga seringkali pekerjaan yang dilakukan tidak dapat 

terselesaikan tepat pada waktu yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masalah soft skill operator instalasi listrik sangat perlu 

diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga diperlukan sebuah solusi untuk 

mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah melalui sebuah penilaian yang terkait dengan kedisiplinan 

dan komitmen para operator instalasi listrik karena hal ini sebagai upaya untuk 

meningkatkan profesionalitas operator instalasi listrik dalam bekerja di lapangan. 

Operator instalasi listrik lulusan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) saat 

bekerja di lapangan masih acuh tak acuh dengan keselamatan. Hal ini sebagai 

indikator profesionalitas terkait kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja 

operator instalasi listrik masih rendah. Masalah ini tentu saja sangat riskan dan 

membahayakan keselamatan diri dan lingkungan. Tujuan dari keselamatan dan 

kesehatan kerja sebagai upaya menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dari 
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resiko kecelakaan, mengurangi atau menghilangkan resiko kerusakan lingkungan 

kerja (Cecep & Mitha, 2013: 93). 

Data kecelekaan kerja dari Badan Penyelenggaraan Jaminan  Sosial 

(BPJSK) Ketenagakerjaan pada tahun 2018 menurut Syarif yang dikutip dari 

berita daring (Widianto, 2019) mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018 BPJSK 

mencatat angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 173.105 kasus. 

Kasus-kasus tersebut masih didominasi oleh kasus-kasus kecelakaan kerja ringan 

di lingkungan pekerjaan yang berkarakter pabrik/perusahaan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi sehingga 

peristiwa ini perlu menjadi perhatian utama karena bekerja bukan hanya tentang 

menyelesaikan pekerjaan tetapi juga bagaimana dapat bekerja dengan aman.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Tenaga kerja bidang kelistrikan saat melakukan instalasi listrik masih 

berkualitas rendah di Yogyakarta. Selain tingkat pendidikan tenaga kerja yang 

masih rendah sebagai penyebab utama, hal ini juga dipengaruhi oleh instrumen 

penilaian kualitas tenaga kerja yang belum tepat sehingga penilaian kualitas 

tenaga kerja di Yogyakarta belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut 

berdampak kepada daya saing tenaga kerja kelistrikan di Yogyakarta yang masih 

kalah bersaing jika dibandingkan dengan tenaga kerja kelistrikan dari provinsi 

DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Bali.  

Instrumen penilaian kualitas tenaga kerja terkait etika profesi belum 

banyak dikembangkan. Pemanfaatan assessment  yang valid dan andal sesuai 
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dengan panduan etika yang ditetapkan di dalamnya akan mampu menciptakan 

tenaga kerja yang bertalenta dalam mengahadapi persaingan era industri 4.0. 

selain itu, etika sebagai bentuk aktivitas praktis seseorang dalam pengambilan 

keputusan yang sangat vital dalam bagaimana dia memilih hidup dan bertindak. 

Hal ini menandakan bahwa etika  memegang peranan penting dalam pengambilan 

keputusan seseorang ketika bekerja maupun bertindak. 

DUDI sangat membutuhkan dan  mengutamakan seorang pekerja yang 

memiliki etika profesi yang baik seperti disiplin terhadap waktu, bertanggung 

jawab, memiliki moral dalam perkataan dan perbuatan, bekerja secara aman, 

kepedulian terhadap sesama dan pekerjaan, dan memiliki komitmen dalam bekerja 

maupun dalam menepati janji. Selain itu, Soft skill operator instalasi listrik masih 

belum mencerminkan operator instalasi listrik yang profesional di lapangan. 

Kasus yang sering ditemukan di lapangan adalah masih terdapat operator instalasi 

listrik yang tidak disiplin dalam bekerja, kurang mentaati peraturan yang berlaku, 

tidak menggunakan APD. Selain itu, mereka  juga terkadang terlambat melakukan 

pekerjaan dari jadwal yang telah ditetapkan sehingga seringkali pekerjaan yang 

dilakukan tidak dapat selesai sesuai jadwal. Hal ini membuktikan bahwa masalah 

etika profesi terkait soft skill  operator instalasi listrik sangat perlu diperhatikan. 

Operator instalasi listrik lulusan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) saat 

bekerja di lapangan masih acuh tak acuh dengan keselamatan. Angka kecelakaan 

kerja di tahun 2018 tercatat 173.105 kasus yang didominasi oleh kasus-kasus 

kecelakaan kerja di lingkungan pekerjaan yang berkarakter pabrik/perusahaan. 
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Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja dari 

operator instalasi listrik lulusan SMK masih rendah.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Tenaga kerja yang dimaksud dibatasi pada tenaga kerja di bidang 

kelistrikan, sedangkan instrumen penilaian kualitas tenaga kerja yang dimaksud 

dibatasi pada instrumen penilaian tes non kognitif untuk menilai etika profesi 

tenaga kerja di bidang kelistrikan terkait dengan soft skill yang dimiliki oleh 

tenaga kerja tersebut. Soft skill yang dimaksud dibatasi pada aspek tanggung 

jawab, moralitas, dan integritas, sedangkan tenaga kerja kelistrikan yang 

dimaksud dibatasi pada operator instalasi listrik dari lulusan SMK yang memiliki 

kualifikasi pendidikan terkait dengan kelistrikan. DUDI yang dimaksud dibatasi 

pada perusahan kontraktor yang memiliki kualifikasi  kerja di bidang instalasi 

pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, sedangkan perusahan kontraktor yang 

dimaksud dibatasi pada perusahan kontraktor yang ada di Yogyakarta.  

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan pembatasan masalah 

yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah model instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik yang tepat untuk mengukur soft skill operator instalasi listrik lulusan 

SMK? 
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2. Bagaimanakah kualitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik untuk mengukur soft skill operator instalasi listrik lulusan SMK? 

3. Bagaimanakah kelayakan instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik untuk mengukur soft skill operator instalasi listrik lulusan SMK? 

 

E. Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan  penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Menghasilkan model instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik yang tepat untuk mengukur soft skill operator instalasi listrik lulusan 

SMK. 

2. Mengetahui kualitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik 

untuk mengukur soft skill operator instalasi listrik lulusan SMK. 

3. Mengetahui kelayakan instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik untuk mengukur soft skill operator instalasi listrik lulusan SMK. 

 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang akan dikembangkan pada penelitian ini berupa instrumen 

penilaian etika yang terdiri lembar observasi dan lembar  tes non kognitif. Adapun  

spesifikasi lembar observasi yang dikembangkan yaitu: 

a. Jumlah aspek terdiri dari tiga aspek, yaitu: (1) aspek tanggung jawab, (2) 

aspek moralitas, dan (3) aspek integritas.  
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b. Jumlah subaspek terdiri dari enam subaspek, yaitu: (1) peduli pekerjaan, (2) 

komitmen, (3) komunikasi, (4) kerjasama, (5) empati, dan (6) integritas dalam 

keterbukaan. 

c. Skor penilaian terdiri dari empat buah skor penilaian, yakni skor 1, skor 2, 

skor 3, dan skor 4. 

d. Jumlah butir pernyataan sebanyak sepuluh butir pernyataan. 

e. Jumlah halaman keseluruhan sebanyak enam halaman yang terdiri dari 

halaman cover, halaman kisi-kisi instrumen, halaman butir-butir pernyataan, 

halaman identitas responden, dan halaman lembar observasi yang digunakan 

untuk menilai operator instalasi listrik.  

Selanjutnya, spesifikasi lembar tes non kognitif yang dikembangkan yaitu: 

a. Jumlah aspek terdiri dari tiga aspek, yaitu: (1) aspek tanggung jawab, (2) 

aspek moralitas, dan (3) aspek integritas.  

b. Jumlah subaspek terdiri dari tujuh subaspek, yaitu: (1) peduli pekerjaan, (2) 

komitmen, (3) komunikasi, (4) bekerjasama, (5) empati, (6) kejujuran, dan (7) 

keterbukaan.  

c. Respon penilaian terdiri dari empat buah respon penilaian yaitu sangat tidak 

setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. 

d. Jumlah butir pernyataan sebanyak sebelas butir pernyataan. 

e. Jumlah halaman keseluruhan sebanyak enam halaman yang terdiri dari 

halaman cover, halaman kisi-kisi instrumen, halaman butir-butir pernyataan, 

halaman identitas responden, dan halaman lembar tes non kognitif yang diisi 

oleh operator instalasi listrik.  
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G. Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian pengembangan instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Pimpinan perusahaan atau supervisor memperoleh instrumen penilaian etika 

profesi operator instalasi listrik yang berkualitas dan layak. 

2. Dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan sebagai acuan penilaian etika 

profesi terkait soft skill operator instalasi listrik ketika rekruitmen pekerja. 

3. Dapat digunakan oleh pimpinan perusahan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan dan kebijakan perusahan dalam memutus atau 

melanjutkan kontrak kerja operator instalasi listrik.  

4. Operator instalasi listrik memproleh instrumen penilaian etika profesi terkait 

soft skill yang dibutuhkan DUDI. 

5. Dapat digunakan oleh operator instalasi listrik sebagai bahan masukan dan 

evaluasi diri untuk meningkatkan aspek soft skill dalam bekerja..  

 

H. Asumsi Pengembangan     

Beberapa sumsi yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini, 

antara lain:  

1. Operator instalasi listrik merupakan operator listrik lulusan SMK yang 

memiliki kualifikasi pendidikan ketenagalistrikan. 

2. Operator instalasi listrik memiliki umur di atas delapan belas tahun. 

3. Operator instalasi listrik setidaknya sudah bekerja di perusahan kontraktor 

minimal satu tahun. 
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4. Supervisor memiliki kualifikasi pendidikan jenjang strata satu (S1) terkait 

ketenagalistrikan. 

5. Supervisor setidaknya sudah bekerja minimal satu tahun di perusahan 

kontraktor. 

6. Perusahan kontraktor sudah memiliki kualifikasi di bidang instalasi 

pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


