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A. Latar Belakang 

Era globalisasi yang semakin modern membuat kemajuan zaman dan 

teknologi berkembang sangat pesat. Kemudahan yang didapatkan semua orang 

dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, tidak terkecuali dalam 

bidang tranportasi. Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi membuat 

segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien, berbagai macam 

jenis kendaraan dengan teknologi canggih dan cepat sangat mudah untuk 

dinikmati semua orang. Transportasi yang semakin modern yang dapat 

dinikmati semua orang telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas 

sehari-hari, salah satunya digunakan untuk pulang pergi dari dan ke tempat 

kerja. Aktivitas berkendara sehari-hari dapat menimbulkan banyak hal yang 

tidak pernah kita duga yang terjadi secara tiba-tiba (Dinanjaya, 2015).  

Tindakan mempersiapkan alat-alat keselamatan atau alat pertolongan 

pertama menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga dapat 

meminimalisir keadaan yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Kecelakaan 

lalu lintas (KLL) adalah penyebab kematian kedelapan dan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat. KLL juga menjadi penyebab kematian utama pada 

kelompok umur produktif 15-29 tahun. Di Regional Asia Tenggara terdapat 

124.7 kendaraan terdaftar per 1000 populasi, jumlah tertinggi terdapat di 

negaraThailand dengan 412.1, diikuti 303.2 di Indonesia dan 189.6 di Sri 



Lanka. Jumlah proporsi kendaraan terkecil terdapat di Timor Leste dengan 8.6 

kendaraan per 1000 populasi. Namun, perbandingan ini tidak dapat dijadikan 

acuan untuk memperkirakan rata-rata kematian karena kecelakaan lalu lintas. 

Sebagai contoh, Inggris memiliki rata-rata 565 kendaraan untuk setiap 1000 

populasi namun angka kematian karena kecelakaan lalu lintas-nya rendah yaitu 

5.4 kematian per 100,000 populasi. Fakta ini menggarisbawahi pentingnya 

melibatkan faktor lain seperti manajemen keselamatan jalan yang layak, 

peraturan perundang undangan, penegakan hukum dan kelengkapan 

keselamatan pada kendaraan. Faktor-faktor ini bergantung pada sistem 

peraturan, status ekonomi dan kebijakan politik di masing-masing negara 

(WHO, 2013). 

Kecelakaan yang terjadi di jalan raya mempunyai angka yang sangat 

tinggi dan telah banyak menyumbang korban jiwa maupun korban yang 

mengalami kecacatan permanen. Menurut data tahun 2007, 85% korban 

meninggal akibat kecelakaan di dunia berada di negara – negara berkembang, 

sedangkan jumlah kendaraan di negara berkembang hanya sebanyak 32% dari 

jumlah kendaraan yang ada di dunia. Data dari WHO juga menunjukan tingkat 

kecelakaan transportasi jalan dikawasan Asia Pasifik memberikan kontribusi 

sebesar 44% dari total kecelakaan didunia. Setiap tahunnya, sepuluh dari jutaan 

orang yang mengalami kecelakaan menderita kecacatan. Jika masalah ini 

berlanjut tanpa ada perubahan atau tindak lanjut yang serius, maka diprediksi 

kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian terbesar kelima ditahun 

2030 ( Hariyanto 2010, dalam Arini, 2012).  



Indonesia merupakan negara dengan keselamatan terburuk se-ASEAN 

(ADB, 2006). Masih tingginya angka kecelakaan di jalan disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu kelalain pengendara, kondisi kendaraan, dan 

infrastruktur jalan, serta faktor lain yang tidak kalah penting adalah proses 

pertolongan pertama pada kecelakaan. Data ditingkat dunia yang dikeluarkan 

Belanda menyebutkan, satu dari empat korban kecelakaan lalu lintas cederanya 

makin serius akibat kesalahan tindakan petugas penyelamat.  

Kesalahan tindakan yang dilakukan oleh petugas penyelamat dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya pengetahuan dalam 

penanganan pertolongan pertama atau tidak tersedianya alat bantu dalam 

melakukan tindakan pertolongan pertama. Banyaknya jenis kendaraan yang 

digunakan oleh masyarakat dan tingginya angka kecelakaan kendaraan 

bermotor di jalan raya membuat pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang 

bertujuan untuk menertibkan penggunaan kendaraan dijalan raya serta untuk 

menekan angka kecelakaan dijalan raya. Aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah ini juga dapat digunakan masyarakat sebagai sarana panduan dalam 

berkendara, salah satunya adalah panduan tentang alat keselamatan yang 

digunakan dalam berkendaraan serta perlengkapan lainnya (Anwar, 2013).  

Perlengkapan keselamatan atau kesehatan yang harus digunakan 

dalam sebuah kendaraan khususnya kendaraan roda empat atau mobil 

penumpang adalah tersedianya kotak pertolongan pertama atau yang kita kenal 

dengan P3K. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 

tentang Kendaraan, dimana pada paragraf 3 tentang perlengkapan pasal 34 



yang berbunyi, perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) 

huruf b, selain sepeda motor terdiri atas :  sabuk keselematan, ban cadangan, 

segititga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul 

cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak 

memiliki rumah-rumah, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.  

Kecelakaan yang tejadi pada setiap saat yang lebih sering terjadi pada 

manusia bergerak atau berlalu lintas, terjadi pada setiap detik kehidupan 

manusia dan terjadi dimana-mana, baik didarat, laut maupun udara. Lalu lintas 

didarat banyak menjadi perhatian mengenai kecelakaan. Angka kejaidan KLL 

masih sangat tinggi. Setiap hari di jalanan Indonesia merenggut korban nyawa. 

Angka kematian disebabkan terutama cidera kepala. Sekitar 40.000 KLL 

setahun atau 100-150 KLL per hari dengan 30 korban jiwa, 54 luka berat dan 

76 luka ringan (Amirudin, 2007). 

Gawat darurat dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana 

saja, maka penanganan-penanganan pasien gawat darurat harus dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan korban seperti masyarakat 

awam, awam khusus, serta petugas kesehatan sesuai dengan kompetisinya. 

Penanganan gawat darurat memiliki konsep “time saving is life and limb 

saving”. Tindakan yang dilakaukan dalam penanganan gawat darurat haruslah 

cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan standart yang ada karena untuk 

menyelamatkan jiwa dan anggota gerak pasien dan haruslah sistematik dan 

berskala prioritas. Jika terjadi kegawatdaruratan di jalan, maka yang pertama 



memberikan pertolongan adalah orang terdekat disekitar korban, bukan hanya 

petugas kesehatan (Amirudin, 2007).  

Orang terdekat korban yang menjadi penolong pertama dalam sebuah 

kecelakaan lau lintas yang dapat dikategorikan sebagai orang awam haruslah 

bisa menolong dengan benar agar bisa meminimlisir keadaan yang lebih parah. 

Pertolongan yang terlambat atau kesalahan yang sedikit saja dalam menangani 

kegawat darurat dapat menyebabkan kondisi fatal. Prinsip penanganan trauma 

haruslah cepat, tepat, tidak menambah cidera, dan harus didukung dengan 

sarana atau peralatan dan sumber daya yang memadai (Amirudin, 2007).  

Perilaku siapsiaga dalam segala hal sangat dibutuhkan untuk 

menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi tidak terkecuali kecelakaan 

dijalan raya. Penyediaan alat-alat keselamatan didalam kendaraan sangat 

penting untuk mengahadapi segala kemungkinan yang terjadi pada saat 

berkendara, salah satunya adalah first aid kit atau tempat yang berisi alat-alat 

untuk pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan.  

First aid kit adalah sebuah tempat peralatan atau bahan yang bisa 

digunakan pada saat terjadi kecelakaan atau cidera. First aid kit mempunyai 

fungsi sangat penting ketika terjadi kecelakaan atau cidera yang terjadi baik di 

dalam rumah tangga, tempat kerja atau dijalan raya, salah satunya untuk 

memberikan tindakan atau pertolongan pertama serta dapat meminimalisir 

terjadinya kecacatan yang lebih parah. Menurut Kasubdit Keamanan dan 

Keselamatan Polda Metro Jaya Kompol Miyanto yang dikutip dari 

Metrotvnews (2015) kelengkapan P3K merupakan sarana sosial dari 



pengemudi, hal tersebut dimaksudkan bila terjadi kecelakaan pengemudi dapat 

melakukan tindakan sendiri secara cepat. 

Rachmat Yulianto dikutip dari MetroTVnews.com (2015) mengatakan 

menyiapkan kotak pertolongan pertama pada perjalanan jauh terkadang sering 

diabaikan oleh masyarakat. Sadar akan hal tersebut, Jakarta Ban Motorsport 

melalui bengkel dan produk OMP Racing Equipmentnya selalu berkampanye 

mengenai keselamatan berkendara. Kali ini mereka membagikan kotak P3K 

kepada para pengemudi mobil sebanyak 200 buah dengan menggandeng 

Achilles Corsa. Persediaan kotak P3K diharapkan dapat berguna bagi 

pengendara terutama yang perjalanan jauh. Komitmen untuk menjaga 

keamanan berkendara dan semua pihak detail pendukungnya termasuk 

menyediakan kotak P3K, tentu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari 

peran besar semua pihak. Apalagi kotak P3K bisa diisi dengan obat-obatan 

yang cukup diperlaukan oleh anggota keluarga pengguna kendaraan 

(MetroTVnews.com, 2015).  

                                                                                                                                         

“Dan infakkanlah (hartamu) dijalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri 

sendiri) dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. Albaqarah (195).  

 

Ayat Alquran Surah Albaqarah (195) tersebut menjelaskan segala 

sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT diberikan kepada manusia untuk 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai makhluk yang diberi 

akal dan kemampuan dari semua makhluk hidup ciptaan-Nya diberi peringatan 

untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya (perilaku tidak aman) 



dimana dengan beriperilaku tidak aman tersebut akan menciptakan kondisi 

yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain dan juga 

terhadap kelangsungan hidup ciptaan-Nya yang lain (lingkungan hidup).   

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada pengemudi mobil 

dilingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didapatkan 

bawha dua dari enam pengemudi tidak menyediakan first aid kit didalam mobil 

mereka, sedangkan pengendara mobil yang menggunakan first aid kit baru 

mengetahui posisi first aid kit didalam mobil mereka sendiri setelah dilakukan 

pemeriksaan dan sebelumnya tidak mengetahui posisi first aid kit didalam 

mobil mereka. Pengemudi yang lain meskipun sudah menyediakan first aid kit 

didalam mobil mereka tetapi tidak memperhatikan isi dari first aid kit didalam 

mobil mereka.  

B. Rumusan Masalah 

Angka kecelakaan di jalan raya yang masih sangat tinggi yang dapat 

merenggut korban jiwa atau kecacatan sudah seharusnya mendapat perhatian 

yang lebih serius dari semua pihak baik pemerintah, instansi-instansi terkait 

seperti Polri dan dinas perhubungan serta yang lebih penting perhatian dari 

individu pengguna kendaraan dan jalan raya itu sendiri, karena sikap dan 

perilaku individu itu sendiri merupakan ujung tombak dari pencegahan 

kecelakaan lalu lintas dijalan raya maupun pencegahan untuk cidera yang lebih 

parah ketika terjadi kecelakaan di jalan raya.  



Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, penulis tertarik 

untuk menggali “Faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhi perilaku dosen 

FKIK UMY dalam penyediaan first aid kit di dalam mobil?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dosen 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam penyediaan first aid kit 

dalam mobil. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan pada dosen dalam 

perilaku penyediaan first aid kit. 

b. Untuk mengetahui pengaruh faktor pengalaman pada dosen dalam 

perilaku penyediaan first aid kit. 

c. Untuk mengetahui pengaruh faktor keyakinan pada dosen dalam perilaku 

penyediaan first aid kit. 

d. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial budaya pada dosen dalam 

perilaku penyediaan first aid kit. 

e. Untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan fisik, sarana dan prasarana 

pada dosen dalam perilaku penyediaan first aid kit. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dosen dan Universitas 



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

lebih baik kepada dosen khusunya pengguna kendaraan roda empat tentang 

first aid kit beserta isinya dan pentingnya penyediaannya di dalam mobil, 

serta pihak universitas untuk meningkatkan kesiapsiagaan semua pegawai 

dalam berperilaku aman terutama dalam berkendara. 

2. Pemerintah atau Instansi Terkait 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah atau instansi terkait 

dalam mensosialisasikan serta meningkatkan kesadaran kepada pemilik 

mobil tentang pentingnya penyediaan first aid kit dalam kendaraan 

khususnya mobil pribadi. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu untuk memberikan gambaran bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini.  

4. Pelayanan kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pemberi 

pelayanan kesehatan tentang perilaku aman berkendara dan alat kesehatan 

yang harus disediakan dalam kendaraan serta kesiapsiagaan dalam 

menangani korban kecelakaan khususnya dijalan raya.  

 

 

 

 



E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian terlebih dahulu 

ditemukan 2 judul terkait perilaku pengendara dalam keamanan berkendara, 

yaitu:   

1) Skripsi atas nama Indah Dwi Astuti Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Sriwijaya tahun 2014 dengan judul “Analisis Penerapan 

Perilaku Aman Berkendara Pada Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor di 

Kawasan Unsri Indralaya Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan desaign 

penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi 

dilapangan jumlah informan dalam penelitian ini adalah 25 orang yakni 20 

orang mahasiswa UNSRI yang mengendarai sepeda motor, 3 orang satuan 

pengaman, dan 2 orang mewakili manajemen UNSRI. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa gambaran perilaku aman pengendara tiap informan 

didasari oleh tingkat pengetahuan yang berpengaruh terhadap persepsi, 

timbulnya persepsi mempengaruhi sikap mereka terhadap pemakaian safety 

apparels dan cara mendapatkan SIM.   

2) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho mahasiswa Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok tahun 2012 dengan 

judul “Hubungan Persepsi Risiko Keselamatan Berkendara Dengan Perilaku 

Memakai Helm Pada Mahasiswa Universitas Indonesia Depok Tahun 

2012”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 

data primer hasil dari penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis 

dengan software analisis data statistik. Penelitian ini bertujuan untuk 



melihat hubungan antra variabel internal dan eksternal yang membentuk 

persepsi dengan persepsi itu sendiri serta dengan pemakaian helm pada 

mahasiswa Universitas Indonesia Kampus Depok. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada hubungan yang berarti antara variabel pendahulu 

dengan persepsi, dan juga ada hubungan berarti antara variabel 

pengetahuan, pengaruh sosial, dan pengaruh lingkungan terhadap 

penggunaan helm. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Arini Febriana (2012) mahasiswa Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan judul “Faktor Resiko 

yang Beshubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pengendara Ojek Stasiun 

Citayam, Depok Tahun 2012” . Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

gambaran faktor risiko perilaku tidak aman pengendara ojek stasiun 

citayam, Depok tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih sebanyak 4 orang 

pengendara ojek, dan 2 orang penumpang, serta 2 orang pejalan kaki untuk 

triangulasi data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 

wawancara. Penelitian ini menggunakan teori Safety Triad dari Geller 

(2001) dimana perilaku diperngaruhi oleh faktor manusia dan lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukan sebagian besar pengeadara ojek stasiun 

citayam berperilaku tidak aman dalam berkendara. Faktor manusia yang 

mempengaruhi perilaku adalah ketiadaan motivasi dalam pengalaman 

celaka, rendahnya pengetahuan dalam regulasi berkendara, dan 

ketidaktahuan standart keterampilan berkendara yang baik.  



Skripsi ini berbeda dengan  skripsi yang tercantum diatas, dari segi 

tempat penelitian maupun fokus penelitian. Skripsi pertama yang telah 

dicantumkan diatas lebih berfokus pada penerapan perilaku aman secara 

keseluruhan yang dilakukan pengendara dalam mengendarai sepeda motor, dan 

skripsi yang kedua lebih berfokus pada hubungan persepsi atau perilaku 

keselamatan berkendara dengan perilaku mereka dalam menggunakan alat 

keamanan (helm). Skripsi yang ketiga meneliti tentang gambaran yang 

mempengaruhi perilaku tidak aman pengendara ojek stasiun citayam, depok 

dan bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang 

sedang diteliti ini adalah penelitian yang dilakukan pada Dosen dan Karyawan 

pemilik mobil pribadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lebih 

berfokus pada perilaku untuk menyediakan atau tidak menyediakan alat 

pendukung perlengkapan keselamatan dalam pertolongan pertama yang dapat 

digunakan sewaktu-waktu terjadi kecelakaan dalam mengendarai mobil.  

Berdasarkan penelusuran dari penelititan sebelumnya, maka penelitian 

ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan merupakan karya tulis 

ilmiah murni dari penulis sendiri.  

 


