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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

CV. ABCD Tulungagung merupakan perusahaan swasta yang telah berdiri 

sejak tahun 1992 di Indonesia. Beralokasi  di daerah Tanjungsari, Kec. 

Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak dibadang 

manufaktur, yang mana produk yang dihasilkan adalah rokok. Bahan baku yang 

digunakan dalam memproduksi rokok berupa cengkeh dan tembakau. Dengan 

kapasitas produksi jenis rokok kretek 175 bal (kotak besar) dengan rincian 1 bal di 

dalamnya terdapat 200 pack rokok per hati. Sedangkan jenis rokok filter mampu 

menghasilkan 33.000 pack per hari dari setiap jenis rokok. Produk yang dihasilkan 

akan dipasarkan serta di distribusikan ke baberapa daerah yang ada di Indonesia. 

Dilihat dari proses produksinya yang mengunakan peralatan dan mesin, 

kemungkinan risiko kecelakaan kerja dapat terjadi. Penyebab timbulnya 

kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang baik 

(debu dan polusi), kelalaian pekerja, dan kesalahan dalam pengoprasian.  Hal ini 

dapat dibuktikan berdasarkan data riwayat kecelakaan kerja di perusahaan CV. 

ABCD pada tahun 2016 sampai akhir tahun 2018 terdapat 93 kasus. Kasus 

kecelakaan kerja tergolong menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat bahaya dan 

dampak yang ditimbulkan. Pertama terdapat 54 kasus kecelakaan berdampak luka 

ringaan yang dapat diatasi dengan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan). 

Kedua terdapat 29 kasus kecelakaan berdampak sedang yang diperlukan 

penanganan dari pihak medis. Ketiga terdapat 10 kasus kecelakaan yang 

berdampak luka berat seperti timbulknya penyakit ISPA (infeksi saluran 

pernapasan akut).  Peristiwa  ini terjadi dikarenakan rendahnya pemahaman 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan tidak ada  penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Dari permasalahan 

diatas, penulis berupaya untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja dan 
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dampak yang ditimbulkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam mengatasi risiko kecelakaan kerja salah satunya adalah metode HIRARC. 

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control) merupakan 

suatu langkah dalam manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi potensi 

bahaya, penilaian dan pengendaliaan risiko. HIRARC bertujua untuk 

mengevaluasi serta penilaian potensi bahaya secara sistematis pada suatu 

pekerjaan. Dengan metode tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya 

risiko kecelakaan kerja dan potensi bahaya yang ditimbulkan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah 

”Meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dengan mengunakan metode 

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control)” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. 

2. Menilai tingkat risiko kecelakaan kerja yang telah teridentifikasi.  

3. Lakukan pengendalian risiko yang sesuai berdasarkan hasil hazard 

identification, dan risk assessment. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini, dapat menjadi suatu bahan informasi serta usulan 

perbaikan kerja kepada perusahaan dalam menyelesaikan masalah tentang 

risiko kecelakaan kerja. Sehinggga kecelakaan tersebut dapat diminimalkan 

oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi 

karyawan baru diperusahaan dalam mengenal sumber-sumber bahaya yang 

dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. 

2. Untuk Mahasiswa 
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Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan bahan sumber rujukan atau acuan 

tambahan bagi mahasiswa jurusan Teknik Industri maupun jurusan lainnya. 

Terutama bagi mahasiswa yang membahas tentang risiko kecelakaan kerja. 

3. Untuk Peneliti 

Faedah dari hasil penelitian bagi penelii adalah dapat memperdalam 

wawasan, serta pengetahuan dan mampu dalam menerapkan ilmu tentang 

keselamatan kerja yang berkaitan langsung dengan risiko kecelakaan kerja. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melaksankan peneliti ini, terdapat beberapa batasan masalah sebagi 

berikut: 

1. Lingkungan yang diamati hanya di area produksi 

2. Dalam penelitian tidak membahas biaya dikeluarkan perusahaan untuk 

pencegahan kecelakaan kerja. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan sampai ke tahap usulan perbaikan dan tidak 

sampai ke tahap implementasi. 

 


