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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

PT. Boma Bisma Indra (Persero) dibentuk  pada tahun 1971 dari tiga 

perusahaan De Bromo nv , De Industrie nv , De Vulkaan  yang  telah  

dirasionaliskan pada tahun 1957 menjadi  PN  Boma, PN  Bisma, PN  Indra 

dibawah  koordinasi departemen  perindustrian. PT. Boma Bisma Indra (Persero)  

ini  merupakan perusahaan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang  

melakukan  penelitian dan  proses  produksi  logam  tertua di Kota Pasuruan, yang 

secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga akan 

berdampak terhadap perekonomian secara makro.  

Pemahaman  akan  permasalahan  serta  seluk-beluk di dunia industri 

(khususnya di industri logam) diharapkan  dapat  menunjang  pengetahuan teoritis 

yang telah didapat dari bangku  perkuliahan, sehingga  mahasiswa  dapat  

mengaplikasikan  langsung dalam  dunia kerja atau pun di bidang lainnya. 

Diharapkan  nantinya mahasiswa siap menghadapi tantangan di era teknologi dan 

era globalisasi. Akan  menjadi  generasi  bangsa  yang  berdaya  saing  tinggi  

dikemudian  hari agar Indonesia  lebih  berkembang dan lebih maju lagi dari  

Negara Negara lain, dan biasa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk 

masyarakat agar mensejahterahkan  rakyat  Pemanfaatan  teknologi di PT. Boma 

Bisma Indra (Persero) Pasuruan ini terutama tentang K3 (Kesehatan  dan  

Keselamatan  Kerja). Hal ini dapat dilihat dari catatan pendahuluan  sebelumnya 

kecelakaan kerja yang terjadi dalam dua bulan terjadi 6 kali kecelakaan. 

kurangnya kesadaran  memakai  safety tools dan menggangap remeh resiko 

kecelakaan tersebut. Sehingga perlu adanya penyuluhan dan peringatan bahaya 

dan resiko kecelakaan kerja serta pengendaliannya. Agar pekerja terhindar dari 

kecelakaan kerja dan tidak mengganggu proses produksi. 
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Perusahaan  ini dalam  pelaksanaan  produksi  menggunakan alat alat berat 

seperti catrol ,mesin bending roll , mesin press ,mesin siku dll hingga menjadi 

barang , program kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan kurang 

medapatkan perhatian khusus pada proses produksi pada pengelasan. Berdasarkan 

data historis tahun 2017 hingga 2018 tingkat kecelakaan kerja semakin 

meningkat. Kecelakaan kerja terdiri dari 4 golongan kecelakaan yaitu kecelakaan 

rendah ,kecelakaan sedang, kecelakaan tinggi dan kecelakaan ekstrim. Kecelakaan  

rendah yang  terjadi di perusahaan  misalnya adalah  tergores luka tangan,kaki dan 

badan. Kecelakaan  sedang  yaitu  cacat  sementara akibat kejatuhan benda. 

Kecelakaan tinggi yaitu penyakit paru-paru akibat meghirup asap yang berlebih. 

Kecelakaan ekstrim yaitu mata merah akibat percikan gram dan adapula luka 

bakar akibat kontak dengan panas mengakibatkan cacat. berdasarkan hal tersebut 

diperlukan identifikasi dan pegendalian terhadap potensi bahaya di area produksi 

pengelasan (Welding). Identifikasi dan pengendalian potensi bahaya kerja penting 

untuk memperlancar proses produksi. Dalam Penelitian diatas salah satu upaya 

untuk mengurangi dan menghilangkan potensi bahaya  terjadinya kecelakaan 

kerja. Dalam hal ini dilakukan suatu pengukuran risiko kecelakaan kerja dengan  

identifikasi dan analisa bahaya menggunakan Hazard Idenntification And Risk 

Assessment (HIRA). Metode Hira bertujuan mengidentifikasi potensi-potensi 

bahaya yang terdapat pada perusahaan agar mengetahui nilai besarnya peluang  

terjadinya kecelakaan dan kerugian. Kemudian metode Fault Tree Analysis (FTA) 

yang  bertujuan  untuk mengetahui  peyebab dasar terjadinya kecelakaan. Analisa 

tersebut akan dilakukan di satu stasiun kerja yaitu area produksi pengelasan. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh  nilai resiko potensi bahaya, 

kategori potensi bahaya dan faktor  penyebab  terjadinya  kecelakaan  kerja yang 

kemudian  dianalisa agar mendapat usulan perbaikan untuk perusahaan salah satu 

upaya penanganan risiko tersebut adalah dengan cara meminimalkan kecelakaan 

kerja dalam kegiatan industri secara terpadu dan terorganisir. (Santoso, Parwati 

dan Yusuf, 2016). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah tugas akhir ini adalah Bagaimana mengevaluasi penyebab potensi  

bahaya, perbaikan k3 di perusahaan tersebut dan  mendapatkan  faktor dasar  

penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT.BBI serta bagaimana cara 

pengendalian untuk mengurangi risiko bahaya kerja 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akhir dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Memperoleh nilai risiko potensi bahaya kerja dan kategori potensi bahaya 

kerja menggunakan metode HIRA. 

2. Mendapatkan faktor dasar penyebab kecelakaan kerja menggunakan 

metode FTA. 

3. Mendapat hasil evaluasi perbaikan, berdasarkan hasil identifikasi yang 

dilakukan tersebut. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di berikan dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi evaluasi 

bahkan usulan perbaikan tentang pentingnya pencegahan kecelakaan kerja 

diperusahaan. 

2. Bagi pembaca, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan luas 

kepada pembaca tentang bahaya-bahaya kecelakaan kerja yang mungkin 

terjadi di area produksi dan cara penangananya sebagai upaya pencegahan 

kecelakaan kerja di suatu perusahaan. 

3.  Bagi penulis, mendapat pengetahuan dan wawasan tentang potensi risiko 

kecelakaan kerja dan faktor penyebab timbulnya bahaya pada proses 

produksi di PT. Boma Bisma Indra. 
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1.5  Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan di PT. Boma Bisma Indra. 

2. Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap usulan perbaikan. 

3. Penelitian ini tidak membahas masalah risiko-risiko biaya yang terjadi    

diperusahaan. 


