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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebun  dan  Pabrik  Teh  Wonosari  berada  di  lereng  gunung  Arjuno  di  

desa  Wonosari Kecamatan  Singosari,  Kabupaten  Malang  dengan  ketinggian  

950  –  1.250  meter  dari  permukaan laut. Kebun  dan  Pabrik  Teh  Wonosari  

merupakan  agrobisnis  dan  agrowisata  yang  sangat membantu negara dalam 

eksport produk yang dapat menambah devisa negara. Kebun  teh Wonosari ini 

berdiri  pada tahun 1878  yang di kelola oleh perusahaan asing dari Belanda NV. 

Culture Maathappy, kemudian di awal tahun 1910 sampai 1942 kebun ini 

ditanami teh dan kina. Tapi pada  zaman Jepang sebagian tanaman teh diganti 

dengan tanaman  pangan, seperti umbi singkong dan sejenisnya. Pada tahun 1945 

kebun ini diambil alih oleh negara  Indonesia  dan pada  tahun  1950  tanaman  

kina  diganti  dengan  teh.  PT  Perkebunan  Nusantara  XII  (Persero), selanjutnya  

disebut  PTPN  XII,  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan  status  

Perseroan Terbatas  yang  keseluruhan  sahamnya  dimiliki  oleh  Pemerintah  

Republik  Indonesia. Kebun teh Wonosari ini menghasilkan jenis teh hitam yang ± 

90% hasil produksinya ditujukan untuk eksport menggunakan sistem auction 

dengan negara tujuan seperti Amerika, Malaysia, Belanda, Kanada, Pakistan, Irak, 

Aljazair, Jerman, Perancis, Mesir, Korea, Swiss, Inggris, Rusia, New Zealand 

Australia, dan Mongolia. Sisa dari teh yang tidak di eksport dipasarkan di dalam 

negeri, dengan merek Rolas Tea celup dan seduh, serta Rolas White Tea, dan juga 

dipasarkan secara bebas (free sale), misalnya kepada produsen teh Sariwangi, 

Sosro, dll. Pada awalnya perusahaan ini mampu pemproduksi hingga 27 ton per 

hari, namun sekarang hanya mampu ± 13 ton per hari.  

Proses produksi PT. Perkebunan Nusantara Wonosari telah menggunakan 

alat permesinan yang modern. Mulai dari produk masuk,untuk diproses hingga 

pengemasan dilakukan oleh mesin. Namun karena kelalaian operator/pekerja, 

sering menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja. Seperti tidak menggunakannya 

1 



2 
 

alat pelindung diri, hal ini sering dianggap remeh oleh operator. Wignjosoebroto 

(2000) menyatakan dari  berbagai  hal  yang  menyangkut  permasalahan  manusia  

dalam  berinteraksi dengan  produk,  mesin  ataupun  fasilitas  kerja  lain  yang  

dioperasikannya,  manusia seringkali dipandang sebagai sumber penyebab segala 

kesalahan, ketidakberesan maupun kecelakaan kerja (human error). Akibat yang 

ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah antara lain penderitaan pribadi dan 

kerugian material seperti kerusakan material, hilangnya peralatan, hilangnya 

biaya-biaya sebagai akibat kerugian tidak berproduksi, dan lain-lain. Dari hasil 

pengamatan dan tanya jawab yang dilakukan pada tahap pengumpulan data, 

kecelakaan kerja terbanyak yang dialami oleh operator berupa cedera tangan 

karena kelalaian operator dalam mengoperasikan mesin dan tidak menggunakan 

alat pelindung diri (human error). Data kecelakaan kerja diperoleh dari tahun 

2007 sampai tahun 2013. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, 

berikut adalah contoh data kecelakaan kerja tahun 2011 ada 6 kali kecelakaan 

dalam setahun, tahun 2012 ada 7 kali dan tahun 2013 ada 9 kali kecelakaan kerja 

dalam setahun. 

Upaya untuk mengurangi angka terjadinya human error yang 

mengakibatkan kecelakaan kerja tersebut, maka digunakan teknik HEART 

(Human Error  Assessment  and  Reduction  Technique) dan SHERPA (Systematic 

Human Error Reduction  and  Prediction). Menurut Buchari, dkk (2013) 

menyatakan, , HEART digunakan untuk mengetahui probabilitas terjadinya  

human error, sedangkan SHERPA merupakan metode digunakan  untuk  

memprediksi  human  error yang  mungkin  terjadi  pada  saat  operator  

melakukan pekerjaannya dengan hasil akhirnya membuat analisis strategi untuk 

mereduksi human error tersebut. Arifin,dkk (2012)  meneliti kasus human error 

yang terjadi di  Rumah Sakit Haji Surabaya pada proses administasi obat. Mereka 

merancang sebuah shoftware game untuk mengukur Human Reliability dengan 

metode HEART dan SHERPA. Hasil penelitian didapatkan 59% human error 

terjadi merupakan jenis error retrieval yaitu tidak adanya informasi yang 

didapatkan dan 59% human error yang terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian 
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prosedur. Buchari,dkk (2013) menganalisa human error pada kecelakaan kerja 

yang terjadi di PT (XYZ) pada bagian Wet Area, Talcum Area dan Packing Area. 

Analisa yang dilakukan menggunakan metode SHERPA dan HEART. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa error terbesar merupakan operator tidak 

menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Dewi,,dkk (2010) pada kasus 

Kecelakaan di Persilangan Kereta Api 25 Jemur-Andayani Surabaya. Kegagalan 

task untuk operator  kendaraan bermotor adalah 0.308 dan urutan probabilitas 

tertinggi untuk kegagalan task untuk petugas penjaga persilangan adalah 0.2822. 

Ke-dua metode ini dimulai dari penentuan HTA (Hierarchycal Task Analysis). 

Langkah-langkah dari metode HEART pertama mengkategorikan kegiatan dalam 

tabel GTT (Generic Task Type), menentukan proporsi efek dan menghitung nilai 

Assesed Effect (AE), terakhir melakukan perhitungan nilai HEP (Human Error 

Prediction). SHERPA dimulai dari HEI (Human Error Identification), 

menjelaskan konsekuensi, menganalisa probabilitas (Low Medium, High), 

menetapkan strategi untuk mereduksi human error.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan berfokus pada “Bagaimana 

upaya menurunkan kecelakaan kerja dan efek yang ditimbulkannya dengan cara 

menganalisa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh human error pada proses 

produksi”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui error terbesar berdasarkan nilai probabilitas human error yang 

terjadi di area produksi dan konsekuensi yang ditimbulkannya. 

 Membuat rancangan perbaikan pada operasi yang memiliki nilai probabilitas 

human error tertinggi, guna menurunkan human error dan efek yang 

ditimbulkannya berdasarkan standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Usulan yang diberikan diharapkan dapat menurunkan efek yang terjadi 

dikarenakan kecelakaan kerja dalam perusahaan tersebut. 

2. Perusahaan dapat segera mengambil tindakan berdasarkan ranking probabilitas 

human error  yang terjadi. 

1.5 Batasan Masalah  

1. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya melakukan penelitian pada  

departemen produksi saja. 

2. Kondisi lingkungan fisik pekerjaan tidak berbeda dengan kondisi fisik pada 

saat sedang melakukan penelitian. 

 

 


