
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Memasuki perkembangan era industrialisasi yang bersifat global seperti 

sekarang ini, persaingan industri untuk memperebutkan pasar, baik pasar tingkat 

regional, nasional maupun internasional, dilakukan oleh setiap perusahaan secara 

kompetitif. Industrialisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia, yang dimana 

setiap manusia diharapkan dapat menjadi sumber daya siap pakai dan mampu 

membantu tercapainya tujuan perusahaan dalam bidang yang dibutuhkan. Sumber 

daya manusia sebagai pekerja dalam perusahaan tidak terlepas dari adanya 

masalah yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu faktor penting 

dalam kelancaran produksi sehingga program K3 harus diterapkan di perusahaan 

dan bukan hanya sekedar wacana. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang 

terjadi dalam lingkungan kerja yang dapat terjadi karena kondisi lingkungan kerja 

yang tidak aman ataupun karena human error (Suhartini, 2013). 

PT. Asia Citra Industries adalah sebuah perusahaan berkembang yang di 

dirikan sejak tahun 1983 yang belokasi di desa labuhan papan kecamatan Tanah 

Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir. Produk yang dihasilkan oleh PT. 

Asia Citra Industries adalah plywood atau kayu lapis yang berbahan dasar kayu 

karet dan kayu alam. Total pekerja PT. Asia Citra Industries yaitu sebanyak 1151  

dalam proses produksi sedang berlangsung seringnya terjadi kecelakaan kerja 

pada lantai produksi yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri dan juga kurangnya 

antusias pekerja dalam mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan 

juga tidak mau mematuhi SOP K3 yang ada sehingga dapat membahayakan diri 

sendiri. Berikut potensi bahaya yang terjadi di lantai produksi PT. Asia Citra 

Industries. 
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Gambar A : Stasiun Repair Place           Gambar B : Stasiun Debarking 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C : Stasiun Peeling                  Gambar D : Fresh Draying 

Gambar 1.1  Potensi Bahaya yang Ada Pada Lantai Produksi PT.Asia Citra 

Industries 

Pada Gambar 1.1 dapat kita lihat potensi-potensi bahaya yang ada di lantai 

produksi, kecelakaan kerja tidak bisa kita hindari jika kita tidak mau memenuhi 

peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian untuk diri kita sendiri yaitu hilangya hari kerja dan juga 

dapat mengakibatkan aktifitas perusahaan tersebut menjadi terganggu. Dari hasil 

survey di PT. Asia Citra Industries yaitu pada lantai produksi kecelakaan yang 

sering terjadi adalah tersayat pisau, tangan terkena serpihan kayu dikerenakan 
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pekerja tidak menggunakan sarung tangan, dan juga kecelakaan yang terjadi pada 

stasiun lainya yaitu mata terkena serbuk potongan kayu, terpeleset saat 

membersihkan kulit kayu, kaki tertimpa kayu dan juga tangan terpotong karna 

pekerja tidak waspada saat berkerja dan banyak lagi kecelakaan lainya yang 

terjadi dilantai produksi PT. Asia Citra Industries. Berikut data kecelakaan kerja 

yang terjadi pada PT Asia Citra Industries Pada tahun 2012 sampai tahun 2016. 

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di Lantai Produksi PT. Asia Citra Industries 
Jenis Kasus 

Kecelakaan 

kerja 

Periode Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ringan 184 355 175 79 96 

Sedang 44 24 28 34 23 

Berat 1 7 1 7 1 

Total 229 386 204 120 120 

(Sumber : Data Kecelakaan Kerja PT. Asia Citra Industries Tahun 2012-2016) 

 

Tabel 1.2 Data Kecelakaan Kerja di Lantai Produksi PT. Asia Citra Industries 

 

No 

Stasiun 

Kerja 

Periode Tahun 2012 - 2016 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Debarking 8 22 26 14 10 

2 Peeling 9 10 16 12 7 

3 Fresh 

Drying 
6 5 8 6 3 

4 Repair 

Place 
136 270 74 31 58 

5 Veneer 

Drying 
8 10 6 7 3 

6 Fresh Joint 12 15 21 10 7 

7 Gluing 5 7 6 4 2 

8 Cold Press 2 4 1 0 1 

9 Hot Press 3 2 4 2 0 

10 Sanding 15 20 23 18 16 

11 Quality 

Kontrol 
25 21 19 16 13 

Total 229 386 204 120 120 

(Sumber : Data Kecelakaan Kerja PT. Asia Citra Industries Tahun 2012-2016) 
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 Pada Tabel 1.1 kecelakaan kerja di bagi menjadi tiga kategori kecelakaan 

kerja yaitu kategori ringan, kategori sedang dan kategori berat. Kategori 

kecelakaan ringan dapat dilakukan dengan alat pertolongan pertama sehingga 

tidak menyebabkan kehilangan hari kerjanya seperti kecelakaan yang disebabkan 

oleh tangan teriris pisau, mata terkena serbuk kayu, sedangkan kecelakaan kerja 

kategori sedang yang menyebakan kehilangan kerja beberapa hari karena butuh 

perawatan seperti kecelakaan kerja jari sobek karena pisau, kaki tertimpa oleh 

kayu, dan kecelakaan ketegori berat yang menyebabkan pekerja tidak bisa bekerja 

beberapa minggu bahkan beberapa tahun seperti kecelakaan lengan terjepit, jari 

putus sehingga menyebabkan cacat permanen. Akibat kecelakaan kerja tersebut 

perusahaan mengalami kerugian karena harus merawat korban sampai sembuh 

sehingga dapat bekerja kembali.  

 

 
Gambar 1.2 Grafik Kecelakaan Kerja PT. Asia Citra Industries 

 

 Dari Gambar 1.2 dapat dilihat kecelakaan tertinggi pada tahun 2012 dan 

tahun 2013 yaitu pada stasiun Repair Pleace namun tingkat potensi terjadi 
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kecelakaan kerja pada stasiun lainya akan meningkat untuk itu perlu adanya 

perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja demi kebaikan pekerja dan 

perusahaan itu sendiri sehingga produktivitas pekerja semakin meningkat. Agar 

kecelakaan kerja tidak terjadi maka perlu dilakukan upaya pengendalian 

kecelakaan kerja yang efektif dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode HIRARC yaitu metode 

yang terdiri dari identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian risiko (risk 

assessment), dan pengendalian risiko  (risk control). Peneliti juga menggunakan 

metode Fault Tree Analysis (FTA) adalah salah satu teknik yang dapat 

diandalkan, dimana kegagalan yang tidak diinginkan, diatur dengan cara menarik 

kesimpulan dan dipaparkan dengan gambar, dan metode Job Safety Analysis 

(JSA) teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dalam 

suatu pekerjaan.  

Dalam upaya untuk mengurangi penyebab kecelakaan kerja perlu ada 

upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan perbaikan sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan baik sehingga dapat mencegah atau mengurangi 

kecelakaan kerja untuk itu penerapan metode HIRARC (Hazard Identification 

Risk Assessment and Risk Contro), yaitu metode mengidentifikasi bahaya yang 

akan terjadi dan menilai resiko sehingga dapat mengendalikan resiko kecelakaan 

kerja, penerapan metode dan FTA (Fault Tree Analysis) suatu metode mengontrol 

dan mencari akar permasalahan penyebab kecelakaan dari suatu bahaya sehingga 

memberi solusi agar terhindar dan mengurangi dari kecelakaan kerja, serta 

penerapan metode JSA (Job Safety Analysis) untuk mengidentifikasi dan 

menganalisa bahaya dalam suatu pekerjaan hal ini sejalan dengan pendekatan 

sebab kecelakaan yang bermula dari adanya kondisi atau tindakan tidak aman saat 

melakukan suatu aktifitas.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dari penelitian ini adalah “Bagaimana tindakan pencegahan kecelakaan kerja guna 

meminimalisir  kecelakaan kerja pada lantai produksi PT. Asia Citra Industries ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk melakukan usulan pencegahan kecelakaan kerja dengan mengetahui 

nilai resiko potensi bahaya kerja dan kategori potensi bahaya dengan 

menggunakan metode HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment 

and Risk Control)  

2. Untuk melakukan usulan pencegahan kecelakaan kerja dengan mengetahui 

penyebab kecelakaan kerja dengan motode FTA (Fault Tree Analysis) 

pada PT. Asia Citra Industries. 

3. Untuk melakukan usulan pencegahan kecelakaan kerja dengan mengetahui 

potensi bahaya yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja 

menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). 

4. Memberikan usulan pencegahan atau mengurangi kecelakaan kerja berupa 

SOP yang benar dan aman sehingga dapat mencegah atau mengurangi 

resiko kecelakaan kerja di PT. Asia Citra Industries. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai tempat atau wahana penambah wawasan dalam mengembangkan 

kemampuan dan pengalaman penulis dalam berpikir secara ilmiah serta 

dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan di PT.Asia Citra 

Industries. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi PT. Asia Citra Industries dalam 

memecahkan masalah-masalah yang ada di perusahaan. Selain itu juga 

sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan dan melaksanakan sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kinerja pekerjanya.  
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1.5 Batasan Penelitian 

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas cakupannya, maka batasan 

masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan hanya di lakukan pada bagian stasiun repair place, stasiun 

debarking stasiun peeling, stasiun fresh drying, stasiun veneer drying, 

stasiun fresh joint, stasiun gluing, stasiun cold press, stasiun hot press, 

stasiun sanding, stasiun quality kontrol. 

2. Data kecelakaan kerja yang di ambil pada tahun 2012 sampai 2016 

3. Tidak menghitung biaya 

 

1.6 Posisi Penelitian 

 Penelitian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga pernah 

dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini 

tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi 

penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.3 

berikut: 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 
N

o 
Peneliti Judul  Penelitian Metode Tujuan 

1 

Shandy 

Irawan 

tahun 

2015 

Evaluasi Kesehatan 

dan Keselamatan 

Kerja dengan 

Metode HIRARC 

pada PT. Charoen 

Pokphand 

Indonesia 

Hazard 

Identification, 

Risk Asssessment, 

and Risk Control 

(HIRARC) 

1. Mengidentifikasi    

    tingkat resiko       

    kecelakaan kerja pada  

    lantai produksi 

2. Memberi penilaian  

    potensi bahaya  

    kecelakaan kerja  

3. Megurangi tingkat   

    kecelakaan kerja 

2 

Nanda 

Pramayuda

2016 

Analisis Potensi 

Kecelakaan Kerja 

Pada Bagian Lantai 

Produksi dengan 

Menggunakan 

Metode HIRA di 

PT. Rubber Wood 

Industries Indo 
 

 

HIRA (Hazard 

Identification, Risk 

Asssessment) 

1. Mengetahui nilai resiko 

potensi bahaya kerja dan 

kategori bahaya kerja di 

PT. Rubber Wood 

Industries Indo 

2. Memberikan usulan guna 

meminimalisir kecelakaan 

kerja dengan 

menggunakan metode 

HIRA. 
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N

o 
Peneliti Judul  Penelitian Metode Tujuan 

3 

Al 

Anshari 

tahun 

2016 

Usulan Perbaikan 

Sistem Manajemen 

K3 Dalam Upaya 

Pengendalian 

Kecelakan Kerja 

Dan Potensi 

Bahaya Dengan 

Metode FTA Dan 

JSA Di Perkebunan 

Kelapa Sawit 

(Studi Kasus: Pt. 

Johan Sentosa-

Bangkinang) 

 

Fault Tree Analysis 

(FTA) dan JSA 

1. Untuk mengetahui 

penyebab kecelakaan 

kerja yang terjadi 

dengan metode Fault 

Tree Analysis (FTA). 

2. Untuk mengetahui 

potensi bahaya yang 

bisa menimbulkan 

resiko kecelakaan kerja 

dengan metode Job 

Safety Analysis (JSA). 

 

4 

Dekka Afi 

Wahyu 

Suhahya 

2016 

Usulan Pencegahan 

Kecelakaan Kerja 

dengan Metode 

FTA (Fault Tree 

Analysis) 

Fault Tree Analysis 

(FTA) 

1. Mengetahui frekuensi 

kecelakaan kerja dan 

tingkat keparahan 

2. Mengidentifikasi dan 

menganalisa akar 

penyebak kecelakaan 

dengan FTA (Fault 

Tree Analysis) 

3. Memberikan SOP kerja 

yang benar dan aman 

pada lantai produksi. 
 

5 

Rahmad 

Saputra 

2017 

Usulan Pencegahan 

Kecelakan Kerja  

Dengan Metode  

Hirarc (Hazard  

Identification Risk 

Assessment And 

Risk Control)  Dan 

Metode Fta (Fault 

Tree Analysis) Di 

Lantai Produksi 

PT. Asia Citra 

Industries 

 

Hazard 

Identification, 

Risk Asssessment, 

and Risk Control 

(HIRARC) dan 

Fault Tree 

Analysis (FTA) 

1. Mengetahui nilai resiko 

potensi bahaya kerja 

dan kategori potensi 

bahaya dengan 

menggunakan metode 

HIRARC (Hazard 

Identification Risk 

Assessment and Risk 

Control) dan 

Mengetahui Penyebab 

Kecelakaan Kerja 

Dengan Motode FTA 

(Fault Tree Analysis) 

pada PT. Asia Citra 

Industries. 
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 1.7  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan acuan dalam pembuatan 

laporan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan dari laporan yang dikerjakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang relevan dengan pengolahan 

data dan sebagai pedoman, acuan dan dasar pemikiran dalam 

pemecahan masalah dan analisis pengolahan data. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi obyek penelitian yang dilakkan dan kerangka penelitian 

yang menggambarkan bentuk penelitian yang dilakukan serta langkah-

langkah yang diambil dalam pemecahan masalah. 

BAB IV  PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA HASIL 

 Bab ini berisi data-data yang dikumpulkan dan dilakukan pengolahan 

dengan metode yang telah ditetapkan untuk memperoleh hasil sesuai 

tujuan yang ingin dicapai. 

BAB V  ANALISIS 

Bab ini berisi analisis terhadap hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

 Menguraikan secara singkat hasil pelaksanaan penelitian berupa 

kesimpulan dan saran serta menjawab tujuan diadakannya penelitian.  


