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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 Dalam melaksanakan penelitian diperlukan beberapa hal penting yang 

harus digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan penelitian tersebut. Bab 1 ini akan 

menjelaskan mengenai latar belakang mengapa permasalahan diangkat, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, maanfaat penelitian dan batasan masalah 

penelitian.  

1.1 Latar Belakang  

PT. Mayatama Manunggal Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur kaca pengaman (safety glass), yaitu tempered glass dan laminated 

glass. Kaca pengaman ini biasa diaplikasikan pada bidang karoseri otomotif, 

industri, dan bangunan (building). PT. Mayatama Manunggal Sentosa didirikan 

pada tahun 1997, pada awal pendirian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaca 

pengaman (safety glass) pada otomotif karoseri diarea malang. PT. Mayatama 

mulai berkembang dan mulai masuk pada sektor industri dan bangunan (building). 

PT. Mayatama Manunggal Sentosa hingga saat ini mempunyai 285 

karyawan.Jumlah karyawan yang tidak sedikit ini mengharuskan PT. Mayatama 

Manunggal Sentosa selalu memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

dengan menerapkan program K3 sesuai dengan (Pasal 87 UU no 13 Tahun 2003) 

yang menyebutkan bahwa “setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 

karyawan atau yang sifat proses dan bahan produksinya mengandung bahaya 

karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa ledakan, kebakaran, 

pencemaran dan penyakit akibat kerja diwajibkan menerapkan dan melaksanakan 

sistem manajemen K3”.  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

kelancaran produksisehingga program K3 harus diterapkan di perusahaan dan 

bukan hanya sekedar wacana. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang 

terjadi dalam lingkungan kerja yang dapat terjadi karena kondisi lingkungan kerja 

yang tidak aman ataupun karena human error.Dari data historis pada tahun 2013 
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terdapat 22 kali kecelakaan kerja. Setelah diteliti ternyata terdapat kecelakaan 

kerja kecil sebesar 90%, kecelakaan sedang sebesar 5% dan kecelakaan berat 

sebesar 5%. Sistem manajemen K3 juga dinyatakan dalam Undang-undang 

Tenaga Kerja yang baru disahkan (UU No. 13/ 2003), yaitu pada pasal 86 dan 

pasal 87. Pada pasal 86, undang undang tersebut menetapkan bahwa setiap 

pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada pasal 87, 

undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan 

sistem manajemen K3, untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum 

perusahaan.Selain itu perusahaan berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya 

pekerja yang mengalami kecelakaan.  

Untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan 

kecelakaan di tempat kerja maka diperlukan suatu manajemen risiko kegiatannya 

meliputi identifikasi bahaya, analisis potensi bahaya, penilaian risiko, 

pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam proses identifikasi dan 

melakukan analisis potensi bahaya maka dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode Hazard and Operability Study (HAZOP).HAZOP adalah 

studikeselamatanyang sistematis, berdasarkan pendekatansistemik 

ke arahpenilaiankeselamatan danproses pengoperasian peralatan yang kompleks, 

atauprosesproduksi (Kotek, 2012), tujuannya untukmengidentifikasikemungkinan 

bahaya yangmuncul dalamfasilitas pengelolabahan di 

perusahaanmenghilangkansumber utamakecelakaan, sepertirilisberacun, ledakan 

dan kebakaran(Dunjo, 2009). Terdapat banyak metode K3 diantaranya HIRA 

(Hazard Identification and Risk Assesment) disini HIRA hanya melakukan 

identifikasi, evaluasi, dan menghitung kecukupan tindakan pengendalian yang ada 

dan pemutusan risiko yang ada apakah dapat diterima atau tidak, sedangkan 

HAZOP itu sendirisecara sistematis bekerja denganmencari berbagai faktor 

penyebab (cause) yang memungkinkan timbulnya kecelakaan kerja dan 

menentukan konsekuensi yang merugikan sebagai akibat terjadinya 

penyimpangan serta memberikan rekomendasi atau tindakan yang dapat dilakukan 
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untuk mengurangi dampak dari potensi risiko yang telah diidentifikasi (Munawir, 

2010).Juliana, (2008) melakukan penelitian di PLTU Paiton dengan menggunakan 

metode HAZOP yang mana dari penelitian tersebut menghasilkan evaluasi risiko 

bahaya yang sangat signifikan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Potensi bahaya apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja ? 

2. Risiko apa yang ditimbulkan oleh potensi bahaya di area produksi PT. 

Mayatama Manunggal Sentosa ? 

3. Rekomendasi perbaikan dengan apa yang sesuai dengan masalah yang 

ada? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Pelaksanaan peneltian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja pada area produksi kaca yang 

dapat menimbulkan potensi bahayadi PT. Mayatama Manunggal sentosa  

2. Menganalisis risiko yang akan ditimbulkan oleh potensi bahaya 

3. Membuat rekomendasi perbaikan pada sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja perusahaan dengan visual display sesuai dengan standar 

keselamatan dan kesehatan kerja.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja  

2. Dapat memberikan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

3. Untuk mengetahui rekomendasi perbaikan yang tepat 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada proses produksi di PT. Mayatama 

Manunggal Sentosa 

2. Tidak ada perubahan kebijakan program K3 diperusahaan selama 

penelitian 

3. Tidak memperhatikan faktor biaya 


