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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Di era globalisasi ini, dunia usaha dibidang Pengeboran dan Kerja Ulang 

Sumur, Transportasi dan Infra Strukur di Indonesia saat ini dihadapkan kepada 

persaingan yang semakin ketat baik dipasar domestik maupun internasional.PT. 

Asrindo Citraseni Satria (PT ACS) menyadari bahwa kelancaran dan keberhasilan 

pekerjaan dengan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat penting.Maka 

untuk mencapai dan mempertahankan hal tersebut, PT. Asrindo Citraseni Satria 

sangat mengutamakan kualitas pekerjaan yang didukung dengan mengoptimalkan 

kegiatan pemeliharaan peralatan kerja untuk menekan keterlambatan pekerjaan 

seminimal mungkin, dan juga melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan operasional.Semua ini merupakan usaha kami untuk melakukan 

perbaikan yang berkesinambungan. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi, Konstruksi, 

Pengeboran dan Pengadaan barang dan Jasa yang berisiko tinggi, maka PT. 

Asrindo Citraseni Satria bertekad dan berupaya untuk melindungi karyawan dan 

pihak-pihak yang terkait dengan cara memperbaiki serta memantau pencapaian 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara terus-menerus sehingga tidak 

terjadi kecelakaan kerja, terluka saat bertugas, dan penyakit akibat kerja atau 

hubungan kerja. Oleh karena itu APD (alat perlindungan diri) atau biasa disebut di 

perusahaan  PPE (personal protective equipment) merupakan kelengkapan yang 

wajib disediakan dan digunakan saat bekerja sesuai bahaya serta resiko kerja 

untuk menjaga keselamatan pekerja  itu sendiri dan orang di sekelilingnya.  
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Berikut ini daftar lengkap jenis dan penggunaan peralatan APD yang ada 

di PT. Asrindo Citraseni Satria. 

Tabel 1.1  Jenis APD (Alat Pelindung Diri) dan Penggunaannya   

No Jenis APD/PPE Aktifitas dan detail 

1 Pelindung Kepala 

Perusahaan mempersyaratkan penggunaan alat pelindung 

kepala(safety helmet). Digunakan disemua tempat jika ada 

potensi bahayabenda jatuh atau aktifitas menggunakan 

peralatan alat berat, pekerjaankonstruksi/bekerja di ketinggian. 

2 Pelindung Kaki 

a. Sepatu Keselamatan(Safety Shoes) harus digunakan 

diseluruh areakerja diluar antor, kecuali di area yang sudah 

ditandai khusus. 

b.  Untuk tujuan bekerja diarea lapangan (yard), Bengkel / 

KamarGenset jenissepatu yang direkomendasikan adalah 

sepatu berujunglogam berbalut kulit, tumit sepatu harus 

terbuat dari bahan anti slip. 

3 Pelindung Mata 

a. Kacamata pelindung(safety glasses) sebagai pelindung 

mata daripartikel wajib digunakan untuk area pertukangan / 

bengkel. 

b. Kacamata pelindung (safety glasses) khusus untuk 

menghindaribahaya-bahaya racun, fisik, kimia atau biologi. 

Contoh: 

Segala jenis pekerjaan pengelasan wajib mengunakan masker 

lasdilengkapi dengan pelindung mata dari radiasi. 

 

4 
Pelindung 

Telinga 

Pelindung telinga wajib digunakan untuk setiap tempat yang 

memilikiangka kebisingan lebih dari 85 dB ( Generator, dll ). 

5 
Baju 

Pelindung/Otto 

a. Baju pelindung atau Otto harus dipergunakan/dipakai 

sewaktubekerja pada kondisi-kondisi tertentu 

dilapangan/lokasi. 

b. Baju pelindung atau Otto harus terbuat dari bahan yang 

tahan terhadap api (flamable) dan coverall yang terbuat 

dari bahan nylontidak direkomendasikan. 

6 
Pelindung 

Tangan 

a. Sarung Tangan wajib digunakan untuk bahaya-bahaya fisik 

/ kimia seperti, korosif, panas, dingin, kuman, penyakit, 

permukaan kasar/tajam serta arus listrik dan lain-lain. 

b. Jenis sarung tangan yang akan digunakan tergantung jenis 

bahaya yang dihindari. 

Sumber : PT. Asrindo Citraseni Satria 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Asrindo Citraseni Satria 

menyediakan enam jenis peralatan APD dan setiap APD memiliki fungsi yang 

berbeda-beda dalam pemakaiannya tergantung kebutuhan dari setiap 

karyawannya.  Setiap peralatan diatas di bagikan perusahaan kepada karyawan 
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yang bekerja dengan tingkat resiko kecelakaan yang tinggi yaitu yang bekerja  

pada departemen operasional,transport dan maintenaince.  

Meskipun perusahaan telah memberikan alat pelindung diri namun 

kecelakaan kerja masih juga terjadi, baik yang menyebabkan luka besar maupun 

kecil. Berikut data kecelakaan kerja 2011-2016 

Tabel 1.1 Tabel terjadinya kecelakaan kerja 2011-2016  

Performance Measure 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Case Case Case Case Case case 

Fatality 0 0 0 0 0 0 

DAFW, Workforce  0 0 0 0 1 0 

Total Recordable 

Incident, Workforce  
3 1 5 3 3 0 

First Aid Case, Workforce 1 0 0 1 3 0 

Motor Vehicle Crashes      

(C+M+S+L) 
5 1 4 1 2 2 

Oil Spill 0 0 0 0 0 0 

Equipment and Tools 

Accident 
2 0 4 5 6 2 

Nearmiss  0 3   0  0 3 5 

 

Total Kecelakaan  
11 5 13 10 18 9 

Total Man Power 692 763 1.340 1546 1327 812 

Sumber : PT Asrindo citraseni satria 

 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya banyak terjadi 

kecelakaan kerja di PT. Asrindo Citraseni Satria walaupun peralatan alat 

pelindung diri telah perusahaan bagikan kepada setiap karyawannya.  
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Maka dengan adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana manajemen pengelolaan peralatan APD (Alat Pelindung Diri) yang ada 

diduri, yang mana penulis memberi judul “Manajemen Pengelolaan Peralatan 

Alat pelindung Diri (APD) Di PT. Asrindo Citraseni Satria”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

a. Apa saja peralatan alat pelindung diri alat pelindung diri (APD)  yang ada 

di PT Asrindo Citraseni Satria? 

b. Bagaimana manajemen pengelolaan peralatan alat pelindung diri (APD) 

dalam PT. Asrindo Citraseni Satria?. 

 

1.3.Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Mengetahui jenis peralatan alat pelindung diri (APD)   yang ada di PT 

Asrindo Citraseni Satria. 

b. Mengetahui manajemen pengelolaan peralatan alat pelindung diri (APD)  

dalam PT. Asrindo Citraseni Satria 
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1.4.Manafaat Penulisan 

a. Bagi penulis 

 Penelitian ini sangat membantu penulis dalam merealisasikan antara teori 

yang didapat selama bangku perkuliahan dengan praktek yang ada dalam 

dunia kerja 

b. Bagi perusahaan 

 Sebagai sumbangan pikiran untuk bahan pertimbangan PT. asrindo Citra 

Senisatria Duri dalam meningkatkan semangat kerja karyawan dalam 

mencapai tujuan perusahaan 

c. Bagi akademis 

 Sebagai bahan pedoman bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk 

mengadakan penelitian tidak hanya untuk mendapatkan informasi dan juga 

bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. 

1.5.Lokasi Dan Waktu Penulisan 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Asrindo Citra Senisatria Duri. Mulai 

tanggal 12 maret 2017 - 09 Mei 2018 

1.6.Metode Penulisan 

1.6.1. Jenis Data  

a. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 

yang dilakukan dengan wawancara. 

b. Data skunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan dari semua 

sumber yang sudah ada yang diperoleh dari pihak perusahaan yaitu 

mengenai sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan. 
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1.6.2. Sumber Data 

a. Wawancara 

Mengambil data dengan bertanya secara langsung kepada pihak 

perusahaan agar data yang diperoleh lebih lengkap. Wawancara dilakukan 

terhadap karyawan yaitu bagian HES bagian Logistik 

b. Studi pustaka 

Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, laporan, dokumen, serta 

tulisan ilmiah dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat digunakan. 

 

1.7.Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu teknik untuk 

membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat mengenai 

suatu objek yang diteliti.Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan 

atas manajemen pengelolaan peralatan alat pelindung diri (APD)  PT. Asrindo 

Citraseni Satria kemudian membandingkan pengamatan mengenai implementasi 

system tersebut dalam perusahaan dan diakhiri dengan menyimpulkan hasil 

pembahasan. 

 

1.8.Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah,tujuan masalah, manfaat penulisan, lokasi 

dan waktu penulisan, jenis penulisan, sumber data, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menggambarkan sejarah perusahaan, visi misi, dan struktur 

organisasi perusahaan. 

BAB III  LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan 

ini, karena memuat tentang tinjauan toeri dan praktek yang terdiri 

manajemen, pengertian pengelolaan, pengertian alat pelindung diri, 

pemilihan alat pelindung diri, kriteria alat pelindung diri, dan fungsi dan 

jenis alat pelindung diri. 

BAB IV  PENUTUP 

 Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan member 

saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan. 

 

 

 


