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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setelah memasuki era globalisasi seperti saat ini, Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. 

Salah satunya pada bidang perindustrian. Seperti yang disampaikan oleh 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto pada pertemuan  25 tahun 

Konferensi Internasional The Future of Asia di Tokyo, Jepang. Hari Kamis 

tanggal 30 Mei 2019 lalu yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin politik, 

ekonomi dan akademik dari wilayah Asia, serta beberapa presiden dan 

perdana menteri juga turut hadir yaitu dari Myanmar, Kamboja, dan Filipina.  

Bahwa sektor industri di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat 

dalam 10 tahun terakhir terlebih lagi beliau juga mengatakan “Dari data 

terakhir, industri manufaktur Indonesia menyumbang 20 persen ke GDP pada 

quarter pertama tahun ini. Dengan raihan ini, World Bank menjelaskan bahwa 

Indonesia berada di peringkat kelima negara-negara G-2-, yang berarti hampir 

sama dengan Jerman”. Berdasarkan dari laman website Kementrian 

Perindustrian diketahui bahwa jumlah unit usaha Industri yang ada di 

Indonesia sampai tahun 2019 telah mencapai  8.488  unit, dengan  sekitar 

17,1 juta orang yang bekerja pada bidang industri. Dapat dilihat semakin 

banyaknya industri yang terus bermunculan dimana-mana dan dengan jenis 

yang beraneka ragam. Hal ini membuktikan bahwa bidang industri sebagai 

salah satu lapangan kerja yang sangat diminati bagi masyarakat. Namun,  

sebuah pekerjaan dikatakan layak bukan hanya didasari atas besarnya 

upah/gaji yang diberikan namun tingkat kenyamanan serta keamanan yang 

diberikan oleh perusahaan tempat bekerja juga menjadi bahan pertimbangan  

untuk saat ini. Berdasarkan dari data International Labour Organization (ILO) 

tahun 2013, bahwa satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena 

kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Diperkirakan 2,3 juta pekerja 

meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja 

(PAK). Lebih dari 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja dan 313 
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juta pekerja mengalami kecelakaan non-fatal per tahunnya. Dilansir pada 

website wartakotatribunnews, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan  Agus 

Susanto di salah satu kegiatannya, mengungkapkan bahwa terhitung angka 

kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat terjadi 147.000 kasus 

kecelakaan kerja sepanjang 2018 atau 40.273 kasus setiap hari. Dari jumlah 

itu, sebanyak 4.678 kasus (3,18 persen) berakibat kecacatan, dan 2.575 (1,75 

persen) kasus berakhir dengan kematian. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk meciptakan perlindungan serta suasana aman bagi berbagai 

pihak baik pekerja, perusahaan, masyarakat maupun lingkungan dari resiko-

resiko kecelakaan dan bahaya yang dapat terjadi, baik fisik, mental maupun 

emosional. Tanpa menerapkan manajemen resiko perusahaan dihadapkan 

pada ketidakpastian Dalam aspek K3, kerugian berasal dari kejadian yang 

tidak diinginkan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Manajemen resiko K3 

merupakan suatu upaya dalam mengelola resiko K3 yaitu, untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan yang tidak diinginnkan secara komprehensif, terencana 

dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik.  

PT. DECE merupakan Industri yang bergerak di bidang manufaktur, 

yaitu produknya yang berupa pompa bertekanan tinggi dengan varian yang 

beragam. Selain melakukan kegiatan produksi, perusahaan ini juga 

memberikan layanan jasa service produk, yang menjadikannya disukai dan 

dijadikan supplier tetap oleh beberapa customer. Dari setiap proses yang 

dilakukan memiliki spesifikasi yang berbeda, serta masing-masing varian 

memiliki spesifikasi alur proses yang berbeda. Perusahaan ini memiliki tim 

K3 yang ikut berperan aktif dalam menanggapi masalah yang terjadi pada 

kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Beberapa upaya yang 

dilakukan adalah diantaranya memfasilitasi penggunaan APD (Alat 

Pelindung Diri) seperti masker, helmet, ear plug atau penyumbat telinga, serta 

sepatu safety pada setiap orang yang memasuki area produksi baik itu 

operator maupun bukan, tetapi memiliki izin untuk masuk. Namun hal ini 

belum  menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan ada potensi timbulnya 
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bahaya pada area produksi. Maka dari itu sesuai pada kesempatan ini kami 

akan melakukan penelitian  yaitu tentang mitigasi kecelakaan kerja dengan 

mengidentifikasi resiko menggunakan metode HIRA (Hazzard Identification 

and Risk Assesment) digunakannya metode ini dapat membantu dalam 

mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di area kerja dengan cara 

mendefinisikan karakteristik bahaya-bahaya yang kemungkinan dapat terjadi 

di area tersebut dan mengevaluasi resiko yang terjadi melalui penilaian risiko 

dengan menggunakan matriks penilaian risiko dengan FTA (Fault Tree 

Analysis) yang biasanya sering digunakan untuk menganalisis sebuah 

kegagalan sistem dimana pada setiap masalah ada faktor-faktor penyebab dari 

masalah tersebut agar tepat dalam melakukan tindakna mitigasinya agar dapat 

mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi di PT. DECE. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diperoleh dari hasil observasi awal yang telah 

dilakukan sebelumnya adalah yaitu: 

1. Masih adanya beberapa karyawan yang kurang memperhatikan 

prosedur yang diberikan 

2. Kurang menjaga keselamatan diri saat bekerja, walapun belum 

terjadi, namun resiko terjadinya kecelakaan masih cukup 

tinggi. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi 

dan mengevaluasi resiko-resiko kecelakaan yang dapat terjadi saat bekerja di 

PT. DECE tepatnya pada area workshop, lalu menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadi masalah, sehinggga dapat dilakukan tindak 

pencegahan/mitigasi.  

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah 

diutamakan pada identifikasi resiko kecelakaan kerja pada aktivitas di area 

workshop PT. DECE dengan mengggunakan tools HIRA untuk mengetahui 

tingkat resiko yang ditimbulkan, lalu dilakukan analisis menggunakan FTA 
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dengan upaya untuk mengendalikan dan mengurangi resiko terjadinya 

kecelakaan kerja. 

Pengamatan pada penelitian ini sebagian dilakukan saat terjadinya 

wabah COVID-19, sehingga dalam proses pengerjaannya dilakukan sesuai 

dengan protokol kesehatan yang berlaku. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian ini, adapun ruang lingkup  

sebagai batasan masalah.   

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan pengertian-pengertian yang menjadi dasar dalam 

penelitian, adapun penelitian-penelitian terdahulu, buku, maupun jurnal yang 

digunakan sebagai tinjauan.  Untuk memperoleh metode penelitian yang 

sesuai dengan masalah yang didapatkan. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini berisikan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian serta 

kepastian data yang diperoleh. Bagian ini  juga berisikan tahapan-tahapan 

dalma penelitian yang meliputi pengambilan data, langkah perhitungan serta 

urutan-urutan pembahasannya sesuai dengan jurnal maupun buku rujukan 

terkait metode yang digunakan. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang pembahasan dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan sesuai pada bab sebelumnya, serta sebagai tindakan analisis dari 

permasalahan yang telah dilakukan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh serta 

saran-saran terkait dengan hasil dari analisis dan upaya perbaikan yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan yang ada. 
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