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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah proses industri, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

merupakan bagian penting yang harus diperhatikan. Keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah meniadakan unsur penyebab kecelakaan, dengan 

mengungkap sebab akibat suatu  kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian 

dilakukan secara cermat atau tidak. Oleh karena itu setiap perusahaan wajib 

menerapkan K3 sesuai dengan UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja dan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

PT Lawangmas Primapack Indonesia adalah perusahaan milik pribadi 

yang memproduksi kemasan plastik. Dalam proses produksi PT Lawangmas 

Primapack telah menggunakan mesin modern, namun karena kelalaian dari 

pekerja sering terjadi kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja ataupun 

perusahaan. Dari data kecelakaan yang diperoleh didapatkan hasil kecelakaan 

sebanyak 12 kali dalam Tahun 2012 dan 7 kali dalam Tahun 2013 serta 16 

kali dalam Tahun 2014. 

Banyaknya kecelakaan kerja yang ada di PT Lawangmas Primapack 

sehingga diperlukan suatu analisis K3 dengan menggunakan metode 

SHERPA. Metode SHERPA merupakan salah satu metode untuk 

menganalisa terjadinya human error dengan menggunakan input hirarki task 

level dasar. Task yang dianalisis di-breakdown terlebih dahulu kemudian dari 

setiap task level dasar akan diprediksi human error yang terjadi. Terdapat 

beberapa penelitian tentang SHERPA salah satunya adalah Shahrir,dkk 

(2011) meneliti tentang identifikasi human error pada proses pemintalan 

benang mesin ring spinning dengan metode SHERPA di PT Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Lawang. Berdasarkan hasil penelitian mereka mampu 
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meminimalisasi human error pada mesin ring spinning dengan memperbaiki 

task yang memiliki potensi human error terbesar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah didapat perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana analisis human error untuk keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) dengan menggunakan metode SHERPA. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis human error yang ada pada perusahaan 

dengan metode SHERPA 

2. Menentukan jenis error terbesar yang disebabkan oleh human error yang 

ada dengan metode SHERPA 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi human error yang ada 

pada perusahaan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari penelitian ini adalah:  

1. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai penyebab kecelakaan 

kerja dan human error dari proses produksi 

2. Memberikan masukan perbaikan kepada perusahaan atas kecelakaan kerja 

dan human error 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di area  produksi 

2. Dalam pembahasan ini hanya memberikan usulan perbaikan human error 

yang ada  

 

 

 

 


