
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan kerja merupakan faktor penting yang harus di perhatikan dan 

di kondisikan oleh pihak perusahaan. Dengan kondisi keselamatan kerja yang baik 

pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman, nyaman dan selamat. 

Pekerja yang merasa aman, nyaman dan selamat saat bekerja di tempat kerja akan 

mendorong tercapainya hasil kerja yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja 

yang merasa tidak aman, nyaman dan selamat saat bekerja ditempat kerja. 

Menurut Suma’mur (1989), banyak faktor yang berpengaruh dalam setiap 

kejadian kecelakaan kerja. Beberapa diantaranya yaitu faktor manusia, peralatan 

pendukung keselamatan dan juga Sistem Manajemen Keselamatan  dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) yang ada di dalam organisasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 

3 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, telah diatur 

di dalamnya mengenai kewajiban bagi setiap tempat kerja untuk menerapkan 

SMK3, termasuk peraturan mengenai implementasi Alat Pelindung Diri (APD). 

Terkait implementasi APD banyak aspek yang berpengaruh diantaranya faktor 

manusia, kondisi atau spesifikasi APD dan kenyamanan penggunaan APD. 

Penggunaan APD  yang tepat dapat mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan 

secara signifikan. Hal tersebut dapat 2 dicapai jika APD yang dipergunakan 

didesain berdasarkan studi tentang ergonomi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) 

Sistem manajemen K3 juga dinyatakan dalam Undang-undang Tenaga 

Kerja yang baru disahkan (UU No.13/2003), yaitu pada pasal 86 dan pasal 87. Pada 

pasal 86, undang undang tersebut menetapkan bahwa setiap pekerja/ buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada pasal 87, undang-undang 

tersebut menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan sistem 

manajemen K3, untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum perusahaan. 
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Selain itu perusahaan berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pekerja yang 

mengalami kecelakaan (Restuputri, 2015). 

Di suatu perusahaan karyawan bekerja sering mengalami kecelakaan kerja. 

Kecelakaan diakibatkan karena adanya faktor-faktor seperti tidak adanya 

pengawasan dan peraturan  untuk keselamatan kerja karyawan di lantai produksi, 

belum adanya pelatihan karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, belum 

adanya informasi untuk karyawan seperti display dan belum adanya Standart 

Operational Procedure (SOP) dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja seperti 

penggunaan alat pelindung diri, sehingga masih adanya kecelakaan kerja yang 

terjadi pada lantai produksi CV. Sispra Jaya Logam. 

CV. Sispra Jaya Logam beralamat di Jalan Sumatera No.10 Kelurahan Sail 

Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri pengecoran logam dan permesinan yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan 

telah mengekspor produknya keberbagai daerah di Indonesia. Salah satu jenis 

produk logam yang dihasilkan adalah aksesoris pipa diantaranya, gilboult joint, 

gresser, clamp saddle dan box meter. Dalam pembuatan produk tersebut tentunya 

melibatkan manusia dan mesin, sehingga dalam proses pembuatan produk tersebut 

diperlukannya safety untuk menjaga terhindarnya kecelakaan kerja pada proses 

berlangsung. 

 
Gambar 1.1 Pekerja Tidak Memakai Alat Pelindung Diri 
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Dapat terlihat pada Gambar 1.1 karyawan tidak menggunakan APD seperti 

sepatu safety, kaca mata, sarung tangan, dan terlihat juga karyawan hanya memakai 

sendal sehingga memungkinkan mengalami kecelekaan kerja. 

Hasil studi dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya karyawan 

yang belum memakai APD, sehingga karyawan sering mengalami kecelakaan kerja. 

Dengan demikian kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya selalu terjadi. Data 

kecelakaan ini dapat dilihat pada Tabel 1.1  

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja CV. Sispra Jaya Logam Periode 2014 – 2016 

No Tahun Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

Klasifikasi Kecelakaan Jumlah 

Kecelakaan 

Lost 

Time 

(Hari) 
Ringan Sedang Berat 

1 2014 23 8 2 - 10 12 

2 2015 23 9 3 1 13 21 

3 2016 23 9 4 - 14 13 

(Sumber CV. Sispra Jaya Logam 2017) 

Dilihat dari Tabel 1.1 angka kecelakaan kerja dari tahun 2014 sampai 

dengan 2016 selalu meningkat di CV. Sispra Jaya Logam. Kecelakaan kerja dapat 

dibedakan dengan 3 klasifikasi sebagai berikut: 

1. Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang bisa diatasi dengan pertolongan 

pertama dan dapat melakukan pekerjaannya kembali. Dari klasifikasi ini terjadi 

adalah tangan tergores saat menggerinda, terkena benda panas dan terjepit 

2. Kecelakaan sedang adalah kecelakaan setelah mendapatkan pertolongan 

pertama harus istirahat paling lama 7 hari. Dari klasifikasi ini terjadi adalah 

terkena gram, tertusuk paku pada saat membuat cetakan, dan terjatuh  

3. Kecelakaan berat adalah kecelakaan setelah mendapatkan pertolongan pertama 

harus istirahat lebih dari 7 hari serta mengakibatkan cacat fisik dan meninggal 

dunia. Dari klasifikasi ini terjadi adalah terjepit mesin. Kecelakaan ini 

membutuhkan waktu paling lama 8 hari, sehingga mengakibatkan 

terlambatnya proses pembuatan produk tersebut. Kecelakaan  pernah terjadi 

pada tahun 2015 
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Berikut grafik kecelakaan kerja berdasarkan klasifikasi yang terjadi setiap tahunnya 

 
Gambar 1.2 Grafik Kalsifikasi Kecelakaan Kerja  

Berdasarkan dari Gambar 1.2 kecelakaan terjadi dari tahun 2014 sampai 

2016 cenderung mengalami peningkatan dan kecelakaan tersebut terjadi berulang-

ulang setiap tahunnya. 

 Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti 

hilangnya jam kerja yang membuat terhenti prosesnya produksi. Pada saat 

berhentinya proses produksi dan apabila itu terjadi perusahaan akan kehilangan 

kepercayaan dari konsumen karena pembuatan produk tersebut tidak sesuai pada 

waktunya. Untuk mengurangi hilangnya jam kerja perusahaan melakukan 

penambahan jam kerja atau lembur untuk karyawan. Dari segi biaya tentu saja 

berpengaruh dari terjadinya kecelakaan, seperti biaya untuk penambahan jam kerja, 

penyembuhan, dan perkrutan karyawan baru, akan tetapi hal yang mengenai 

keuangan adalah hal yang rahasia seperti disampaikan bapak Sofyan selaku 

pembimbing lapangan, maka dari itu data mengenai keuangan tidak bisa diberikan 

oleh pihak perusahaan. Dengan adanya analisa suatu kecelakaan secara mendalam, 

maka penyebab dasar dari kecelakaaan-kecelakaan kerja tersebut bisa diketahui dan 

dapat dicegah agar tidak berulang kembali ke masa yang akan datang. Pernyataan 

ini sejalan dengan data yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner terbuka 

kepada 15 orang responden. Responden menjawab masih terdapat beberapa 
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kekurangan dari perusahaan dalam hal alat pelindung diri, diantaranya adalah 

perusahaan belum melengkapi alat pelindung diri yang dibutuhkan karyawan, 

kurang nyamannya alat pelindung diri, karyawan masih kurang menyadari 

pentingnya memakai alat pelindung diri, belum adanya teguran atau sangsi jika 

tidak memakai alat pelindung diri, dan belum adanya pelatihan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan saat ini 

masih belum memenuhi tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja (SMK3). Adapun pernyataan karyawan yang diinterprestasikan dapat dilihat 

pada Tabel 1.2 

Tabel 1.2 Pernyataan Karyawan Terhadap Alat Pelindung Diri 

No. Pernyataan Karyawan Interpretasi 

1 

Tidak terlalu diawasi Perusahaan tidak mengawasi 

karyawan memakai alat 

pelindung diri dan belum 

melengkapi alat pelindung diri  
Ada, Tapi tidak telalu lengkap 

2 

Tidak terlalu nyaman karena alat 

safety yang disediakan perusahaan 

tidak terlalu lengkap 

Alat pelindung diri diri tidak 

nyaman dan tidak lengkap 

3 

Tidak ada teguran hanya perlu 

intropeksi diri mana pekerjaan yang 

bahaya, itu  diri sendiri yang 

mengalami 

Belum ada sangsi tidak memakai 

alat pelindung diri, hanya 

kesadaran diri saja  

4 Tidak 
Alat pelindung diri tidak tersedia 

diperusahaan 

5 Kadang-kadang ada 

Perusahaan tidak tegas dalam 

menegakkan peraturan pada 

pemakaian alat pelindung diri 

(CV. Sispra Jaya Logam, 2017) 
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Tabel 1.2 Pernyataan Karyawan Terhadap Alat Pelindung Diri (Lanjutan) 

No. Pernyataan Karyawan Interpretasi 

6 Tidak terlalu karena sudah lama 
Alat pelindung diri tidak nyaman 

karena  sudah lama 

7 
Sudah nyaman tapi terkadang 

menghambat pekerjaan 

Alat pelindung diri menghambat 

pekerjaan  

8 Diri sendiri 
Perawatan alat pelindung diri 

dirawat diri sendiri 

9 Ada, tapi sudah banyak yang rusak 
Alat pelindung diri sudah 

banyak yang rusak 

10 

Tidak , karena banyak yang kurang 

layak yang saya pakai alat pelindung 

diri saya sendiri 

Alat pelindung diri tidak nyaman 

karena tidak layak dipakai dan 

alat pelindung diri milik pribadi  

11 

Terkadang karena pada saat bekerja 

lupa menggunakan alat pelindung 

diri 

Karyawan lupa memakai alat 

pelindung diri 

12 
Tidak karena pekerjaan ini tidak 

membahayakan  

Karyawan tidak memakai alat 

pelindung diri karena tidak 

membahayakan  

13 
Tidak selalu terkadang lupa untuk 

memakainya 

Karyawan lupa memakai alat 

pelindung diri 

14 Kadang-kadang bila diperlukan 
Karywan memakai alat 

pelindung diri jika diperlukan 

15 
Tidak sering , karena tidak dalam 

keadaan berbahaya   

Karyawan memakai alat 

pelindung diri pada keadaan 

berbahaya 

(CV. Sispra Jaya Logam, 2017) 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa masih banyak karyawan yang 

belum sadar pentingnya memakai alat pelindung diri, belum lengkapnya alat 

pelindung diri yang disediakan perusahaan dan belum adanya teguran atau sangsi 

yang dibuat perusahaan. Dengan kondisi perusahaan yang sistem kesehatan dan 

keselamatan kerjanya yang kurang baik dan sangat perlu adanya tindakan untuk 

mencegah kecelakaan dengan memberikan analisa tentang kecelakaan kerja, 

memberikan informasi karyawan berbentuk display dan memberikan standar 

operational procedure. Tindakan analisa dilakukan oleh peneliti dengan 
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menggunakan  metode Why Because Analysis (WBA) dan Techniqueof Operating 

Review (TOR). 

Why Because Analysis (WBA) adalah suatu metode yang memberikan 

kerangka analisa secara menyeluruh dan lengkap terhadap kegagalan sistem dan 

penyimpulan tingkat sistem keselamatan (Wiryana, 2002). 

       Technique Of Operating Review (TOR) adalah teknik peninjauan ulang yang 

diuraikan dengan pengalaman manajemen yang terbukti dan faktor pengawasan 

didalam suatu sistem operasi (Livinston, 2001).  

      Metode WBA digunakan untuk mencari root cause dari kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi sedangkan metode TOR digunakan untuk mengidentifikasi kegagalan 

manajemen . root cause yang telah didapat di WBA akan digabungkan kedalam 

TOR yang berupa TOR worksheet sehingga dapat diketahui peran manajemen 

terhadap terjadinya kecelakaan kerja. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat digambarkan, adanya 

permasalahan untuk penelitian ini adalah “Bagaimana Perilaku Penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD) Di CV. Sispra Jaya Logam” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kasus kecelakaan kerja  

2 Mengetahui dan mengalisa pemakaian alat pelindung diri terhadap tingkat 

kecelakaan kerja dengan mengunakan metode Why Because Analysis 

(WBA) dan Technique Of Operating Review (TOR) 

3 Memberikan solusi perbaikan berupa SOP terhadap kecelakaan kerja 

4 Memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan 

dan keselamatan kerja bagi karyawan berbentuk display 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Agar perusahaaan mengetahui seberapa pentingnya keselamatan dan 

kesehatan kerja serta pemakaian alat pelindung diri untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja  untuk memenuhi tanggung jawab dari 

perusahaan  

2. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan tentanng berbagai macam peraturan perundangan 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan menambah wawasan dalam 

mengaplikasikan ilmu - ilmu tentang kecelakaan kerja dengan memakai 

metode WBA dan TOR 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan cakupan permasalahan peneliti memberikan 

batasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya pada lantai produksi di CV. Sispra Jaya Logam. 

2. Penelitian ini tidak memperhitungkan biaya kecelakaan kerja  

3. Perhitungan dan pengkategorian kecelakaan kerja 3 periode terakhir (2014 

- 2016) 

4. Penelitian tidak memperhitungkan posisi kerja 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Agar tidak terjadinya penyalinan maka Penulis manampilakan penelitian – 

penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 
1 Weida 

Ardi 

Pratama 

(2010) 

Analisa 

Kecelakaan Kerja 

dengan Metode 

Why Because 

Analysis dan 

Technique Of 

Operating Review 

(TOR) Pada 

Industri Tekstil 

Why Because 

Analysis dan 

Technique Of 

Operating 

Review (TOR) 

1. Menganalisa kasus kecelakaan 

kerja yang terjadi di PT Lotus 

Indah Textile industries dengan 

menggunakan metode WBA 

dan TOR 

2. Menentukan rekomendasi 

pencegahan terhadap kasus 

kecelakaan yang terjadi di PT 

Lotus Indah Textile baik dari 

segi teknis ataupun manajemen 

2 Ahmad 

Habibi 

(2015) 

Usulan Perbaikan 

Sistem 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

dengan metode 

Metode Why 

Because Analysis 

dan Technique Of 

Operating Review 

(TOR) PT 

Ciliandra Perkasa 

Sei Ulak , 

Bankinang 

Why Because 

Analysis dan 

Technique Of 

Operating 

Review (TOR) 

1. Mengetahui besarnya frekuensi 

kecelakaan kerja dan angka 

keparahan kecelakaan kerja 

2. Mengetahui faktor penyebab 

terjadinya kecelakaan keraja 

dan tindakan perbaikan 

terhadap masalah yang 

dihadapi dengan mengunakan 

metode WBA dan TOR 

3. Memberikan usulan metode 

kerjayang benar dan aman 

pada lantai produksi 

3 Kartika 

Dyah 

Sertiya 

Putri 

(2014) 

Analisis Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kepatuhan 

Menggunakan 

Alat Pelindung 

Diri 

Menganalisis 

Hubungan 

Variabel 

Tergantung Dan 

Variabel Bebas 

Menggunakan 

Rancang 

Bangun Cross 

Sectional 

1. Menganalisis faktor yang 

berhubungan  dengan 

kepatuhan menggunakan APD 

di unit produksi alumunium 

sulfat PT. Liku Telaga Gresik. 

4 M.Diaz 

Kurniawan 

(2017) 

Analisa Perilaku 

Penggunaan Alat 

Pelindung Diri 

(APD) Terhadap 

Tingkat 

Kecelakaan Kerja 

Why Becuse 

Analysis dan 

Technique Of 

Operating 

Review (TOR) 

1. Mengetahui dan 

mengklasifikasikan kasus 

kecelakaan kerja  

2. Mengetahui dan mengalisa 

pemakaian alat pelindung diri 

terhadap tingkat kecelakaan 

kerja dengan mengunakan 

metode Why Because Analysis 

(WBA) dan Technique Of 

Operating Review (TOR) 

3. Memberikan solusi perbaikan 

berupa SOP terhadap 

kecelakaan kerja 
4. Memberikan informasi untuk 

karyawan berbentuk display 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini berisi tentang uraian pembahasan dalam 

penelitian, sehingga ini dibuat dengan tujuan agar pembaca mampu memahami 

keseluruhan isi dari pembahasannya. Adapun sistematika penulisan laporan ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, posisi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

 Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan definisi pengecoran 

logam ,kesehatan dan dan keselamatan kerja, teori tentang why because 

analysis dan technique of operating review, objek penelitian, standard  

operational procedure, display dan pengkategorian kecelakaan kerja 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Metodologi penelitian berisikan penjelasan secara sistematis langkah - 

langkah menganalisa kecelakaan keja serta memberikan usulan 

perbaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proses pengecoran 

logam di CV. Sispra Jaya Logam. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisikan tentang data - data yang diperlukan dalam melakukan 

menganalisa kecelakaan keja serta memberikan usulan perbaikan serta 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proses pengecoran logam di 

CV. Sispra Jaya Logam Selain itu disertai pula, pembahasanya. 

BAB V  ANALISA 

 Berisi tentang pembahasan terhadap pengumpulan dan pengolahan data 

yang merupakan hasil penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran 

yang ditujukan pada hasil penelitian di perusaahan CV. Sispra Jaya 

Logam 


