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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan dan keselamatan kerja saat ini menjadi perhatian paling utama 

bagi sebuah perusahaan. Manusia semakin sadar akan pentingnya kesehatan 

dan keselamatan dalam kehidupan sehari-harinya. Perusahaan Raket Abadi 

merupakan perusahaan alat-alat olahraga yang berlokasi di Kota Malang. 

Perusahaan memproduksi berbagai macam raket untuk lokal dan ekspor. 

Namun perusahaan ini belum memiliki peraturan tertulis mengenai sistem 

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini menyebabkan banyaknya 

kasus kecelakaan terjadi. Pada tahun 2013 terjadi beberapa kasus kecelakaan 

pada lantai produksi seperti tangan terkena palu, terbentur mesin, serpihan 

kayu mengenai operator, dan sebagainya. Berdasarkan data kecelakaan 

tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk analisa lebih lanjut mengenai 

penyebab kecelakaan yang terjadi di Perusahaan Raket Abadi. Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini 

adalah Job Safety Analysis (JSA) dan Human Error Assessment and Reduction 

Technique (HEART) yang dikembangkan oleh OSHA. 

Dalam OSHA 3071 (2001), Job Safety Analysis merupakan pengkajian 

sistematis tentang prosedur kerja suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi dan 

mengendalikan hazard sebelum hazard tersebut mengakibatkan kecelakaan. 

JSA difokuskan kepada hubungan antara pekerja, pekerjaan, alat kerja, dan 

lingkungan kerja. Penelitian yang dilakukan di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. 

oleh Siti Maisyaroh (2010), mengenai implementasi JSA menunjukkan 

perbedaan antara pekerjaan yang dilakukan menggunakan analisa JSA dengan 

pekerjaan yang tanpa dilakukan analisa JSA. Pekerjaan yang dilakukan tanpa 

analisa JSA terjadi 13 kecelakaan kerja. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan 

menggunakan analisa JSA hanya terjadi 4 kecelakaan kerja saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa Job Safety Analysis merupakan metode yang tepat untuk 
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mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Human Error Assessment and 

Reduction Technique (HEART) merupakan sebuah metode untuk menganalisis 

terjadinya kesalahan manusia dan keandalan manusia dalam melakukan 

pekerjaan. Metode ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Pada sebuah penelitian di bagian 

Bengkel Mesin Perkakas Divisi Harkan PT. PAL Indonesia (Persero) 

menunjukkan bahwa metode HEART berhasil menganalisa penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Human 

Error Probability (HEP) yang paling besar adalah pada penggunaan Alat 

Pelindung Diri (HEP = 0.2016). Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian 

risiko yang dibayangkan oleh pekerja dengan resiko yang sesungguhnya dan 

miskinnya informasi yang disampaikan. 

Berangkat dari kedua hasil penelitian diatas, penulis mengambil metode 

tersebut untuk menganalisa kecelakaan kerja yang ada di Perusahaan Raket 

Abadi. Penggabungan dua metode analisa kecelakaan kerja ini diharapkan 

dapat memberikan analisa yang detail dan usulan perbaikan yang postif bagi 

perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja potensi bahaya dan risiko yang ada di Perusahaan Raket Abadi? 

2. Bagaimana cara meminimalkan risiko kecelakaan kerja dengan 

menggunakan metode HEART dan Job Safety Analysis? 

1.3 Tujuan 

Dari bebrapa rumusan masalah yang ditentukan, maka diperoleh tujuan 

penelitian seperti di bawah ini : 

1. Mengetahui potensi bahaya dan risiko yang ada di Perusahaan Raket 

Abadi. 

2. Meminimalkan risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode 

HEART dan Job Safety Analysis. 
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1.4 Manfaat  

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yang positif bagi: 

1. Perusahaan: sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan agar kecelakaan dapat 

diminimalisir dan meningkatkan rasa aman pada lantai produksi. 

2. Masyarakat: memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja tentang metode 

HEART dan Job Safety Analysis. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Data yang digunakan adalah data kecelakaan pada hasil kuesioner yang 

disebarkan tahun 2014. 

2. Tidak dilakukan perhitungan biaya dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini hanya sebagai rekomendasi dan tidak diimplementasikan 

secara langsung. 


