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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan, karena manusia merupakan aset hidup yang perlu 

dipelihara. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian 

tujuan organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia inilah, diperlukan 

manajemen yang mampu mengelola sumber daya secara sistematis, terencana, dan 

efisien. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi perusahaan ialah 

sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di Indonesia sendiri masalah 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih sering terjadi, dapat dilihat dalam 

data PT. Jamsostek (Persero) menyebutkan pada  tahun 2007 sampai tahun 2011 

terdapat rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja per hari, pada kurun waktu 5 tahun 

tersebut angka kecelakaan kerja cenderung meningkat (Diakses dari  Data 

Kecelakaan Kerja PT.Jamsostek (Persero)). Padahal Pemerintah sudah 

mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 

yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan keselamatanya 

dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Inti semua dari  

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini yakni 

menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam 

rangka mengurangi tingkat kecelakaan. 

 

CV. Konstalindo adalah perusahaan yang menghasilkan spare part mesin 

pakan ternak serta reparasi part dari mesin pakan ternak. Perusahaan ini terletak 

di Kota Pasuruan, tepatnya di Tambakrejo, Kec.Kraton Dalam aktivitas produksi 

yang dilakukan perusahaan, terdapat tindakan langsung yang berhubungan dengan 

mesin maupun bersifat menimbulkan suatu bahaya bagi pekerjanya. Bahaya yang 

ditimbulkan disini mampu memberi kerugian baik dari perusahaan maupun 
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karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka banyak faktor yang harus 

diperhatikan, salah satunya adalah Keselamatan dan Kesehatan para pekerjanya. 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di CV. Konstalindo masih kurang 

mendapat perhatian khusus, karena aturan mengenai Kesehatan dan Keselamatan 

(K3) kerja pada perusahaan sebatas aturan secara lisan, tidak adanya aturan secara 

tertulis. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini : 

 

Tabel 1.1 Daftar Kecelakaan Tahun 2013 
 

No Jenis Kecelakaan Jumlah 

1 Tertimpa atau terjepit bahan bahan 

baku 

2 Orang 

2 Tersengat Listrik 3 Orang 

3 Tersandung Material Kerja 2 Orang 

4 Terpeleset lantai licin 2 Orang 

5 Tangan Tergores Mesin 4 Orang 

6 Tangan Melepuh / Luka Bakar 2 Orang 

7 Terjepit Mesin Potong Hidrolis 1 Orang 

8 Tangan Tergores Bahan Baku 4 Orang 

9 Tangan Terkena Palu 3 Orang 

10 Gangguan Pendengaran 1 Orang 

11 Gangguan Nafas atau Mata 2 Orang 

12 Cidera terkena percikan serpihan / 

gram 

5 Orang 

13 Cidera Bahu 3 Orang 

Total 34 Orang 

                 Sumber : CV. Konstalindo 

Melihat cukup banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi diatas, maka 

pengendalian terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja ini sangat penting untuk 

dilakukan di CV. Konstalindo, maka penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode yang merupakan salah satu teknik identifikasi potensi 

bahaya (hazard) kecelakaan kerja yakni Metode HIRA (Hazard Idenfication Risk 

Assessment), yaitu suatu proses pemeriksaan terstruktur dan sistematis dari 

perencanaan dan proses atau operasi yang ada untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi masalah guna mengurangi terjadinya kecelakaan kerja         
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(S.Gokul Raj dan N. Shivasankaran, 2014). Konsep mengenai Hazard 

Idenfication Risk Assessment (HIRA) juga digunakan oleh M. Saravana Kumar 

dan Dr. P. Senthil Kumar pada tahun 2014 guna mengidentifikasi dan 

mengendalikan bahaya yang terjadi pada perusahaan pengecoran logam (foundry) 

di India, serta Departemen Keselamatan Masyarakat dan Pemasyarakatan 

Layanan Provinsi Ontario menggunakan konsep HIRA pada tahun 2012 untuk 

mencegah dan mengurangi bahaya yang terjadi pada masalah kependudukan di 

Provinsi Ontario. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, mengenai arti pentingnya keselamatan 

dan kesehatan kerja, maka rumusan masalah untuk tugas akhir ini adalah 

“Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di CV. 

Konstalindo serta bagaimana cara pengendalian untuk mengurangi kecelakaan 

kerja” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tugas akhir ini 

adalah:  

1. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terjadi di CV. Konstalindo. 

2. Untuk mengetahui risiko yang menimbulkan bahaya pada kecelakaan 

kerja. 

3. Membuat suatu rekomendasi perbaikan di CV. Konstalindo. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang diberikan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis, Dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang 

faktor-faktor penyebab timbulnya bahaya pada proses produksi  CV. 

Konstalindo 

2. Bagi Pembaca, Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

kepada pembaca tentang bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di area 

perusahaan serta cara penanganannya sebagai upaya dalam pencegahan 

kecelakaan kerja di suatu industri atau perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan, Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi 

maupun usulan perbaikan tentang pentingnya  pencegahan kecelakaan 

kerja. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asusmi  

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan dan asumsi yang digunakan pada 

penelitian tugas akhir ini.  

 1.5.1 Batasan Masalah 

1. Data kecelakaan kerja yang digunakan adalah Tahun 2013 

2. Penelitian ini dilakukan dengan tidak menghitung biaya 

3. Penelitian ini tidak mendesain ulang mesin maupun mengestimasi 

perawatan mesin 

4. Penelitian ini tidak membuat ukuran komponen usulan perbaikan 

5. Penelitian dilakukan sampai pada tahap usulan perbaikan, tidak sampai  

tahap implementasi. 

 

 1.5.2 Asumsi  

 Selama dilakukannya penelitian ini kondisi perusahaan tidak mengalami 

perubahan secara signifikan dan proses produksi berjalan dalam keadaan 

normal. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan tugas akhir. Karena sistematika penyusunan memuat 

seluruh isi tugas akhir secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 

masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas akhir yang saya 

buat adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan refrensi yang diharapkan 

dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan data dan 

membantu dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan. Urutan langkah yang telah ditetapkan 

tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. 

Pengolahan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi 

bahaya yang terjadi di perusahaan. 
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BAB V ANALISA DATA 

Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan 

data pada bab sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai 

dengan tujuan penelitian dari Tugas Akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa data berupa suatu usulan atau rekomendasi perbaikan 

terhadap perusahaan serta terdapat saran-saran yang dapat 

mendukung dari aktivitas perusahaan. 

 

 


