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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Badan usaha CV. Delta Raya merupakan sebuah badan usaha yang bergerak 

dalam bidang manufaktur (furniture) dan eksporter dengan memproduksi barang 

sesuai dengan By Order, yaitu memproduksi barang sesuai dengan pesanan 

pelanggan. Dalam proses produksinya hampir semua pekerjaan dilakukan secara 

manual, adapun tahapan proses produksi terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama ialah 

pemilihan kayu, dan dilanjutkan dengan proses pengukuran. Untuk tahap yang 

kedua proses pemotongan sesuai dengan ukuran desain yang akan dibuat pada tahap 

ketiga pengeboran dengan menggunakan mesin bor, dan dilanjutkan dengan tahap 

keempat yaitu penghalusan setelah dilakukan proses penghalusan maka akan 

dilanjutkan proses perakitan. Dan yang terakhir tahap kelima proses pengecetan dan 

di lanjut pengemasan. Dalam hal ini penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) sangat penting dilakukan karena merupakan suatu upaya perlindungan kerja 

agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. K3 tidak saja sangat 

penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya 

akan tetapi jauh dari itu K3 mempunyai dampak positif atas keberlanjutan 

produktivitas kerja selama melakukan pekerjaan ditempat kerja (Rudyarti, 2017). 

Pada CV. Delta Raya masih banyak pekerja yang tidak menerapkan K3 selama 

proses produksi berlangsung, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan kerja. Sehingga pada penelitian ini difokuskan untuk dilakukan analisa 

bahaya yang dialami pekerja pada bagian pemilihan kayu, pemotongan, 

penghalusan dan pengeboran, pengecetan kayu (painting) serta mengevaluasi 

kesalahan manusia dalam melakukan proses produksi. Adapun data humam error 

sejak tahun 2017-2019 diantaranya seperti kejatuhan kayu, mata terkena serbuk, 

terjatuh, mata iritasi, tangan robek, tangan tergores, kebisingan, kejatuhan benda, 

gangguan pernafasan, keracunan bahan kimia dan terkena bagian mesin yang 

permukaannya tajam. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu 

human error, pekerja tidak menjalankan SOP dengan benanr, lingkungan kerja dan 
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fasilitas kerja yang kurang nyaman dan aman yang berpengaruh pada produktivitas 

pekerja sehingga kinerja pekerja kurang maksimal. Salah satu penelitian mengenai 

menurut Masita and Indah Pratiwi (2017), metode HEART adalah salah satu 

metode kuantifikasi yang bertujuan ntuk memberikan penilaian probabilitas human 

error dengan menerjemahkannya dalam generic categories dan error producing 

condition (EPCs). Salah satu penelitian yang sudah ada, dapat mengetahui 

pekerjaan yang mengalami human error yang paling tinggi dengan menggunakan 

metode HEART. 

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan ini, maka perlu 

dilakukannya pengukuran human error pada semua proses yang ada dengan metode 

HEART. Metode ini sendiri merupakan teknik yang digunakan dalam bidang 

penilaian keandalan manusia (HRA/Human Reliability Assessment), dengan tujuan 

mengevaluasi kemungkinan kesalahan manusia atau  human error yang terjadi di 

seluruh penyelesaian tugas tertentu (Safitri, Astriaty, & Rizani, 2015). Metode ini 

sendiri dipilih karena sangat tepat untuk melakukan evaluasi human error dengan 

mempertimbangkan nilai probabilitas error yang terjadi untuk dilakukannya 

evaluasi perbaikan. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan nantinya dapat 

dijadikan bahan evaluasi maupun perbaikan bagi perusahaan yang berguna untuk 

meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pekerja dan 

juga bahaya yang ditimbulkan dari proses produksi furniture pada CV. Delta Raya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara meminimalkan risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan 

metode HEART (Human Error Assesment and Reduction Technique) pada 

Perusahaan CV. Delta Raya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan nilai HEP tertinggi pada proses pembuatan furniture. 

2. Memberikan usulan perbaikan berdasarkan hasil identifikasi pada proses 

pembuatan furniture. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yang positif bagi : 

1. Perusahaan: sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan agar kecelakaan dapat 

diminimalisir dan meningkatkan rasa aman pada lantai produksi. 

2. Masyarakat: memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja tentang metode 

HEART. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasaan penelitian yang lebih terarah maka 

penulis membatasi pembahasan dalam penelitian yaitu: 

1. Dalam penelitian ini tidak dilakukan perhitungan biaya. 

2. Penelitian ini hanya sebagai rekomendasi dan tidak diimplementasikan secara 

langsung. 

3. Pengambilan data dilakukan di CV. Delta Raya pada area produksi proses 

pemilihan kayu, pemotongan, pengamplasan, dan pengeboran.pengecetan. 

4. Pada desain usulan perbaikan mesin tidak dilakukan perhitungan pada 

dimensinya. 


