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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Malang Indah Genteng Rajawali merupakan perusahaan yang

memproduksi bahan bangunan seperti paving, genteng, dan batako. PT. Malang

Indah Genteng Rajawali ini berlokasi di Jl. S. Supriadi no. 153 Malang yang

didirikan oleh bapak Muhammad Mahfud Nasar pada Tahun 1970, produksi yang

paling laku yaitu paving. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Malang Indah

dipasarkan ke perusahaan-perusahaan properti pembangunan perumahan, instansi-

instansi, dan masyarakat umum diwilayah Malang Raya utamanya dan sebagian

diwilayah Blitar, Bangil, dan Lumajang. Proses produksi PT. Malang Indah

Genteng Rajawali secara umum memanfaatkan tenaga manusia dan dibantu

dengan mesin.

Permasalahan yang terjadi di perusahaan adalah pekerja sering tidak

menggunakan Alat pelindung diri, kelalaian pekerja terhadap lantai produksi yang

licin, tanggung jawab pekerja dengan pekerjaannya. Potensi kecelakaan kerja

sebagai berikut, mata terkena butiran debu, tangan tertimpa genteng, tangan

terjepit mesin press genteng, dan lain- lain. Data diperoleh dari hasil wawancara

dan observasi, berikut adalah contoh data kecelakaan kerja tahun 2011 ada 4 kali

kecelakaan dalam setahun,seperti kaki tergilas roda mesin penggaduk, mata

terkena debu, mata terkena serbuk semen, terpleset lantai licin. Tahun 2012 ada 5

kali seperti Tertimpa matras, terjepit mesin cetak genteng, mata terkena debu,

terpleset lantai licin, tersandung material. Tahun 2013 ada 6 kali seperti tertimpa

material, tertusuk kayu, terjepit pintu, terlindas alat pemindah material, tangan

terkena plastisin panas, mata terkena debu. Tahun 2014 ada 4 kali seperti mata

terkena serbuk semen, kaki tersandung material, terpleset lantai licin, tertimpa

tumpukan genteng. Tahun 2015 ada 5 kali seperti terjepit mesin cetak genteng,

tangan terkena plastisin panas, tersandung material, tersengat aliran listrik, jempol

kaki tertusuk batu.

Menurut Buchari, dkk (2013) menyatakan, HEART digunakan untuk

mengetahui probabilitas terjadinya human error, sedangkan SHERPA merupakan

metode digunakan  untuk  memprediksi human  error yang  mungkin  terjadi
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pada  saat  operator  melakukan pekerjaannya dengan hasil akhirnya membuat

analisis strategi untuk mereduksi human error tersebut. Arifin,dkk (2012)

meneliti kasus human error yang terjadi di  Rumah Sakit Haji Surabaya pada

proses administasi obat. Hasil penelitian didapatkan 59% human error terjadi

merupakan jenis error retrieval yaitu tidak adanya informasi yang didapatkan dan

59% human error yang terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur.

Buchari,dkk (2013) menganalisa human error pada kecelakaan kerja yang terjadi

di PT (XYZ) pada bagian Wet Area, Talcum Area dan Packing Area. Analisa

yang dilakukan menggunakan metode SHERPA dan HEART. Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa error terbesar merupakan operator tidak menggunakan APD

(Alat Pelindung Diri). Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian skripsi

yang digunakan adalah SHERPA dan HEART.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan berfokus pada

“Bagaimana menurunkan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh human error

pada proses produksi genteng”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai

berikut:

1. Mengetahui error terbesar berdasarkan nilai probabilitas human error

yang terjadi di area produksi dan konsekuensi yang ditimbulkannya

2. Membuat usulan perbaikan pada operasi yang memiliki nilai

probabilitas human error tertinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh apabila tujuan berhasil dicapai, maka sebagai

berikut:

1. Usulan yang diberikan diharapkan dapat menurunkan efek kecelakaan

yang terjadi.

2. Perusahaan dapat segera mengambil keputusan berdasarkan nilai

probabilitas human error yang terjadi.
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1.5 Batasan Masalah

Batasan yang dilakukan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian hanya melakukan penelitian pada departemen produksi

genteng saja.

2. Kondisi lingkungan fisik pekerjaan tidak berbeda dengan kondisi fisik

pada saat sedang melakukan penelitian.


