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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi tentunya akan berpengaruh terhadap 

masalah keselamatan dan kesehatan kerja penanggulangan peralatan produksi baik 

kecil maupun besar, masing-masing tentu memiliki segi positif dan negatif. 

Dengan banyaknya teknologi baru, manusia dipermudah pekerjaannya, bahkan 

hasilnya pun jauh lebih baik. Tetapi perubahan-perubahan seperti itu juga bisa 

menimbulkan dampak negatif terhadap para pekerja maupun perusahaan, 

khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Identifikasi awal terhadap 

bahaya (Hazard) yang timbul sangat berguna untuk mencegah kecelakaan kerja. 

Penerapan  program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, tentunya 

akan  sangat membantu terhadap kelangsungan jalannya produksi. Salah satu 

akibat fatal dengan terjadinya kecelakaan kerja, perusahaan bisa kehilangan jam 

kerja, bahkan dapat menyebabkan kegiatan produksi terhenti. 

CV. Mitra Jaya adalah suatu perusahaan di bidang pembuatan mesin  

penetas telur otomatis yang bertempat di Malang-Jatim. CV. Mitra Jaya 

berproduksi dengan menggunakan bahan baku utama yaitu papan partikel yang 

sebagian besar digunakan untuk pembuatan tempat mesin secara menyeluruh. 

Perusahaan mulai berdiri pada tahun 1990 berkantor pusat dan sekaligus lokasi 

kegiatannya ada di Malang, dalam pelaksanaan produksi pembuatan mesin 

penetas telur CV. Mitra Jaya menggunakan mesin bor dan mesin pemotong kayu. 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di CV. Mitra Jaya masih kurang 

mendapat perhatian khusus Pada bagian proses pemotongan dan pengeboran 

material dalam waktu kurang lebih 1 bulan terjadi 5 kecelakaan kerja diantaranya 

mata terkena debu, debu masuk ke dalam hidung, tangan tergores mesin 

pemotong, tangan tergores mesin bor, dan kaki tersandung material. 

Untuk menganalisa tingkat kecelakaan kerja peneliti menggunakan 

metode HIRA (Hazard Idenfication Risk Assessment). Metode HIRA 
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(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. Dengan menerapkan metode HIRA (Hazard Idenfication 

Risk Assessment) diharapkan dapat dilakukan usaha pencegahan dan 

pengurangan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan, dan 

menghindari serta menanggulangi resiko tersebut dengan cara yang tepat.  

 

1.2. Rumusan masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di CV. 

Mitra Jaya serta bagaimana mengendalikan resiko bahaya untuk mengurangi 

terjadinya kecelakaan kerja. 

 

1.3. Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi kecelakaan kerja di CV. Mitra Jaya 

2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan perbaikan tentang 

pentingnya pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan. 

 

1.4. Manfaat penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat mengetahui sumber atau penyebab terjadinya kecelakaan kerja. 

2. Mengetahui upaya pencegahan kecelakaan kerja sehingga pekerja merasa 

aman. 

 

1.5.  Batasan Masalah  

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah 

pada pendekatan Kesehatan dan keselamatan kerja maka penulis membatasai 

pembahasan yaitu sebagai berikut : 



3 
 

1. Saran untuk fasilitas kerja hanya pada aktivitas proses yang paling 

berbahaya. 

2. Mengabaikan kondisi lingkungan kerja, seperti: tingkat pencahayaan, 

tingkat suhu, maupun tingkat kebisingan. 

3. Lingkungan yang diamati hanya berada pada area proses produksi 

pengeboran dan pemotongan material yaitu pada komponen pembuatan 

kotak mesin penetas. 

 

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 referensi 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. 
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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. 

 

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. 




