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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan dunia yang sangat pesat, pembangunan dari 

waktu ke waktu semakin meningkat. Dengan bergeloranya pembangunan, 

teknologi lebih banyak diterapkan dalam perusahaan, hal ini ditandai dengan 

adanya  proses mekanisasi, elektrifikasi dan moderenisasi serta transformasi 

globalisasi. Pengguna teknologi maju tidak dapat dielakan. Banyak 

perusahaan yang memilih untuk menggunakan mesin sebagai pengganti 

tenaga kerja manusia. Dalam keadaan demikian pengguna mesin-mesin, 

pesawat instalasi dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkatkan sesuai 

kebutuhan industrialisasi. 

Dengan menggunakan teknologi modern, setiap perusahaan besar ingin 

menghasilkan output yang terbaik demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Penguna mesin di samping memberikan kemudahan bagi perusahaan, tentunya 

efek samping yang tidak dapat dielakan adalah bertambahnya jumlah ragam 

sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu sendiri. Di samping itu, faktor 

lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat dan keselamatan kerja (K3). 

Proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin  komplek dan modern 

dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. 

Dengan menyadari tenaga kerja merupakan modal pembangunan yang 

sangat penting, maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 01 

Tahun 1970 tentang “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyatakan 
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bahwa setiap pekerja akan diberikan jaminan dan perlindungan atas 

keselamatan dalammelakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia(CCAI), sebagai perusahaan minuman 

ringan terkemuka di Indonesia yang mendistribusikan produk-produk 

berlisensi dari The Coca-Cola Company. 

Setiap aktivitas yang melibatkan faktor manusia, mesin dan bahaya 

yang melalui tahapan proses memiliki resiko bahaya dengan tingkat resiko 

yang berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut 

disebabkan adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktivitas ditempat kerja. 

Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting, sehingga perlu 

agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal. 

Tersedianya alat pelindung diri (APD) di perusahaan, bukan berarti 

tidak terjadi masalah yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) pegawainya. PT.Coca Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru 

telah menerapkan peraturan tentang alat pelindung diri (APD) seperti helem, 

seragam, sarung tangan, masker, sepatu kerja. Tetapi ada beberapa pekerja 

yang tidak menggunakan alat pelindung diri (ADP) saat bekerja. Sehingga 

banyaknya terjadi kecelakaan kerja pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

Cabang Pekanbaru. Berikut data kecelakaan kerja yang terjadi pada PT. Coca 

Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru. 
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Tabel 1.1 Data terjadinya kecelakaan kerja dalam keadaan tidak menggunakan 

Alat Pelindung Diri (APD) 

 

 

 

 

 

Sumber:PT. Coca-Cola Amatil IndonesiaCabang Pekanbaru 

Keterangan dari table diatas menunjukkan bahwa kecelakaan pada 

karyawan terjadi setiap tahun pada PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang 

Pekanbaru. Kategori kecelakaan berat, yaitu patah tulang, sedangkan 

kecelakaan ringan terjadinya memar dan lecet pada kaki ataupun tangan. 

Apabila karyawan mengalami kecelakaan berat, maka akan diberikan 

pertolongan pertama, dan dibawa kerumah sakit terdekat. Sedangkan 

karyawan mengalami kecelakaan ringan, maka akan diberi pertolongan 

pertama. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan 

judul.”Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT. Coca-

Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini sebagai berikut: 

Tahun 
Klasifikasi kecelakaan 

Jumlah 
Ringan  Berat Meninggal 

2014 4 Orang 1 Orang 0 5 Orang 

2015 6 Orang 3 Orang 0 9 Orang 

2016 8 Orang 2 Orang 0 9 Orang 

2017 5 Orang 2 Orang 0 7 Orang 

2018 11 Orang 4 Orang 0 15 Orang 

Jumlah 33 Orang 12 Orang 0 45 Orang 
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Bagaimana program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia? 

1.3 Tujuan Masalah 

Untuk mengetahui Program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) guna mengurangi kecelakaan kerja pada PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia. 

1.4 Manfaat pelaporan  

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam 

keselamatan dan kesehatan Kerja (K3). 

2. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan masukan pada PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) dalam menerapkan dan melaksanakan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3)   

3. Bagi pengetahuan         

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan 

yang sama. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi penelitian yakni di PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang 

Pekanbaru. 

b. Waktu Penelitian 3 April 2019 sampai dengan 21 Juni 2019. 

1.6 Metode Pelaporan 
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1. Jenis Data ini antara lain 

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dengan hasil penulisan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, adapun data primer 

yang dikumpulkan adalah tangapan karyawan PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah jadi dan tersedia pada perusahaan 

seperti data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

dan aktivitas karyawan. 

2.   Sumber data antara lain: 

a. Observasi  

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung 

kelapangan, untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan pada 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

b. Wawancara 

Yaitu melakukan dengan cara mewawancarai langsung pada 

pihak-pihak yang bersangkutan di PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesiaguna mendapatkan hasil yang akurat. 

3. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang ada, penulis mengunakan 

analisis deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan 

memberikan gambaran secara rinci berdasarkan pernyataan di 

lapangan serta mengkaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa 

bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

penulis, lokasi dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini mengambarkan keadaan sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, dan tugas karyawan pada PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia. 

BAB III : LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang pengertian 

Manajemen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tujuan 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), proses Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, alasan pentingnyaprogram Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, Pengertian kecelakaan kerja, penyebab 

terjadi nya kecelakaan, kerugian akibat kecelakaan kerja, 

pandangan islam terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 
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BAB IV : PENUTUP 

Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan 

memberi saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


