
 

 

 
BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Saat ini industri memegang peranan penting dalam kehidupan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada kemajuan 

industri manufaktur. Sektor industri telah meningkat pesat, hingga akhir tahun 

2007 peranan sektor industri manufaktur mencapai sekitar 28% dari produksi 

domestik bruto (PDB). Penggerindaan merupakan salah satu industri manufaktur 

yang mempunyai peranan utama dalam proses pemotongan, penghalusan suatu 

permukaan benda kerja yang memegang peranan utama dalam rekayasa benda 

kerja berupa logam yang keras seperti besi dan stainless steel. Menggerinda dapat 

bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat (Schuler, 2007). 

Pada dewasa ini, industri teknik penggerindaan telah dipergunakan secara 

luas dalam konstruksi logam berat dan non logam, sehingga pelaksanaan 

pekerjaan gerinda semakin luas dan dengan sendirinya kecelakaan-kecelakaan 

yang berhubungan dengan penggerindaan juga menjadi banyak. Kecelakaan-

kecelakaan tersebut pada umumnya disebabkan karena kurangnya kewaspadaan 

dalam bekerja, kurangnya kepatuhan, cara memakai alat yang salah, pemakaian 

alat pelindung yang kurang diperhatikan, kondisi tidak aman, dan kesalahan-

kesalahan lainnya (Wiryosumarto, 2008). 

Dalam melaksanakan suatu  pekerjaan, masalah keamanan dan 

keselamatan kerja merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian utama 

semua pihak. Kerberhasilan kita dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya 

diukur dari selesainya pekerjaan tersebut. Pekerjaan dinilai berhasil apabila 



 

 

 
keamanan dan keselamatan semua sumber daya yang ada terjamin, dapat 

diselesaikan tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan, 

memberikan keuntungan bagi perusahaan, memberikan kepuasan kepada semua 

pihak (Mangkuprawira dan Hubels, 2007). 

Masalah keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja menjadi sangat 

penting, karena dengan terwujudnya hal tersebut, berarti dapat meningkatkan 

keamana, kesehatan, dan keselamatan kerja serta menekan biaya operasional 

pekerjaan. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan terjadi kecelakaaan, maka akan 

bertambah biaya pengeluaran, terjadi penurunan produksi yang pada akhirnya 

mengurangi keuntungan perusahaan. Dalam kasus kecelakan yang berat, kerugian 

yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut aspek financial, tetapi bisa 

menyebabkan cacat pada pekerja bahkan mungkin meninggal dunia (Setyawati, 

2008).  

Kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu manusia 

(host), alat (vector), dan lingkungan (environment). Kecelakaan kerja di bagian 

produksi cukup banyak sehingga dalam melakukan pekerjaan disesuaikan dengan 

jenis pekerjaan dan tenaga para pekerja yang keseluruhan pekerja laki-laki (Putri, 

2011). 

Ketidakrutinan pekerja gerinda besi dalam memakai kacamata pelindung 

mengakibatkan mata pekerja terpapar secara langsung oleh serpihan-serpihan 

logam besi pada proses menggerinda. Keluhan bisa ringan sampai berat. 

Walaupun mata mempunyai sistem pelindung yang cukup baik seperti rongga 

orbita, kelopak, dan jaringan lemak retrobulbar selain terdapatnya refleks 



 

 

 
memejam atau mengedip, mata masih sering mendapat trauma dari dunia luar 

(Wiyosumarto, 2008). 

Ketika seorang pekerja gerinda besi mengalami trauma mata, maka 

produktivitas kerja akan menurun, baik dari kualitasnya (karena tingkat kesalahan 

yang lebih parah) maupun segi jumlah pekerjaan yang diselesaikan (karena 

bekerja lebih lamban atau harus mengulang-ulang). Trauma pada mata 

memerlukan perawatan yang tepat untuk mencegah terjadinya penyulit yang lebih 

berat. Dewasa muda terutama laki-laki merupakan kelompok yang kemungkinan 

besar mengalami trauma okuli (Winarso, 2010).  

Trauma dapat mengakibatkan kerusakan pada bola mata, kelopak mata, 

saraf mata dan rongga orbita. Kerusakan mata akan dapat mengakibatkan atau 

memberi penyulit sehingga mengganggu fungsi penglihatan (Ilyas dan Yulianti, 

2014).  

Berdasarkan National fot the prevention of blindness (WHO) 

memperkirakan bahwa 55 juta trauma mata terjadi di dunia setiap tahunnya, 

750.000 di rawat di rumah sakit dan lebih kurang 200.000 adalah trauma terbuka 

bola mata (Azwar, 2009). 

Urutan penyebab akibat cedera terbanyak pada industri besi dan baja yaitu 

mata kemasukan benda atau gram (10%), tertimpa (8%), dan terjepit (6%). 

Berdasarkan risiko cidera akibat kerja maka sangat penting ditingkatkan 

kepatuhan menggunakan alat pelindung kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya 

dan evaluasi terhadap alat pelindung diri (Riyadina, 2007). 

Pada penelitian 102 orang setelah dibagikan kuesioner dilaporkan trauma 

mata dalam satu tahun menunjukkan insiden dengan angka tertinggi usia 15-64 



 

 

 
tahun pada laki-laki, dan jauh berbeda pada perempuan yang menunjukkan angka 

lebih rendah (Morris et al, 2014). 

Data dari Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) 

menunjukkan bahwa kecenderungan kejadian kecelakaan kerja meningkat dari 

tahun ke tahun yaitu 82.456 kasus di tahun 1999 meningkat menjadi 98.905 kasus 

di tahun 2000 dan naik lagi mencapai 104.774 kasus pada tahun 2001 

(Wignjoeyosubroto dkk, 2007). 

Kecelakaan industri secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu 

perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang berbahaya 

(unsafe condistions). Beberapa hasil penelitian menunjukkkan bahwa faktor 

manusia memegang pernanan penting timbulnya kecelakaan kerja. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa 80%-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh 

kelalaian atau kesalahan faktor manusia (Riyadina, 2008). 

Prevalensi trauma mata akibat pekerjaan menggerinda secara Nasional 

belum diketahui secara pasti, industri baja merupakan bagian dari pekerjaan 

menggerinda yang menempati urutan terbanyak jumlah respondenya, dan 

mengalami cedera teringgi ketiga yaitu cedera mata sebesar 14,8% (Riyadina, 

2008). 

Trauma mata sering merupakan penyebab kebutaan unilateral pada dewasa 

muda, kelompok usia ini mengalami sebagian besar cedera mata yang parah. 

Terdapat sekitar 2,4 juta trauma okuler dan orbita di Amerika serikat setiap 

tahunnya, dimana 20.000 sampai 68.000 dengan trauma kerja bahan logam yang 

mengancam penglihatan dan 40.000 orang menderita kehilangan penglihatan yang 

signitifikan setiap tahunnya (Scuta dan Weiss, 2009). 



 

 

 
Menurut United States Eye Injury Registry (USEIR), frekuensi di Amerika 

Serikat mencapai 16 % dan meningkat di lokasi kerja dibandingkan dengan di 

rumah. Lebih banyak pada laki-laki (93 %) dengan rentang 35 sampai 45 tahun. 

Benda asing intraokular merupakan penyebab pada 20-40 % cedera tembus mata. 

Komposisi benda asing yang biasanya didapatkan adalah logam, dan menurut 

laporan yang ada kecenderungannya berkisar antara 86 % sampai 96 %.  (Scuta 

dan Weiss, 2009).  

Industri manufaktur Jawa Timur terdiri dari industri manufaktur yang 

padat modal dan padat karya.  Industri manufaktur Jawa Timur dalam proses 

produksinya menyerap faktor produksi kapital dan tenaga kerja dengan nilai serta 

tingkat tehnologi tertentu.  Sehingga, pertumbuhan outputnya sangat dipengaruhi 

oleh produktivitas faktor produksi (kapital & tenaga kerja) serta produktivitas 

tehnik (perubahan tehnologi). Produktivitas tehnik diukur dengan nilau Total 

Produktivitas Faktor (TPF). Nilai TPF industri manufaktur Jawa Timur pada 

tahun 2005 sebesar 2,25%.  Nilai tersebut memberi kontribusi sebesar 48,81% 

terhadap komponen pertumbuhan ekonomi di sektor industri manufaktur Jawa 

Timur (Istifadah, 2012). 

Lamongan Jawa Timur merupakan salah satu kabupaten yang bertumpu 

pada sektor perindustrian. Salah satu yang diunggulkan adalah industri 

manufaktur yaitu industri logam dan mesin yang mencakup pemotongan, 

pengelasan dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia (Istifadah, 2012). 

Pada jenis pekerjaan menggerinda, yang perlu diwaspadai di sini yaitu 

pada lingkungan kerja yang tidak aman karena berpotensi dapat menimbulkan 

dampak pada kesehatan mata pada pekerja gerinda besi. Memperhatikan uraian di 



 

 

 
atas, penulis ingin meneliti “Hubungan Pemakaian Alat Pelindung Mata terhadap 

Kejadian Trauma et Causa Corpus Alienum Serpihan Besi pada Mata Pekerja 

Gerinda Besi di Kabupaten Lamongan periode Mei tahun 2015”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan pemakaian alat pelindung mata dengan terjadinya 

trauma et causa corpus alienum serpihan besi pada mata pekerja gerinda besi di 

kabupaten Lamongan pada periode Mei tahun 2015. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pemakaian alat pelindung mata dengan terjadinya 

trauma et causa corpus alienum serpihan besi pada mata pekerja gerinda besi di 

kabupaten Lamongan pada periode Mei tahun 2015. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui adakah hubungan keluhan trauma et causa corpus alienum 

serpihan besi pada mata dengan memakai alat pelindung mata pada 

pekerja gerinda besi di kabupaten Lamongan pada periode Mei tahun 

2015. 

2.  Mengetahui profil pekerja gerinda besi di kabupaten Lamongan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti 

Memperdalam dan mengembangkan pengetahuan di bidang kesehatan dan 

keselamatan kerja, khususnya mengenai manfaat pemakaian alat pelindung mata 

pada pekerja gerinda besi. 

 



 

 

 
 

1.4.2 Bagi Masyarakat (Pekerja Gerinda) 

Sebagai informasi mengenai manfaat penggunaan alat pelindung mata bagi 

pekerja gerinda besi dan meningkatkan kesadaran masyarakat (pekerja gerinda 

besi) akan pentingnya penggunaan alat pelindung mata untuk kesehatan mata.  

1.4.3 Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan penelitian 

selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


