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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri pada era globalisasi saat ini terlihat semakin pesat,  

beberapa perusahaan dan institusi berupaya untuk meningkatkan kinerja maupun 

produktivitasnya. Standar operasional perusahaan pun otomatis mengalami 

penyesuaian demi tercapainya sasaran mutu dalam memenuhi permintaan pasar 

yang luas. Perusahaan juga memerlukan dukungan dari tenaga kerja yang sehat 

dan produktif dengan suasana kerja yang aman, nyaman dan serasi. Tenaga kerja 

perlu mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya karena setiap 

tenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. 

Kecelakaan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan 

dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini pemerintah 

sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan 

dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti : UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 

Per.05/Men/1996 mengenai sistem manajemen K3 (Soputan, 2014). 

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, akhir 2015 telah 

terjadi kecelakaa kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus 

kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus 

dari total jumlah kecelakaan kerja. Untuk menurunkan angka kecelakaan kerja 

perlu diadakan program pencegahan kecelakaan kerja yaitu dengan melaksanakan 

Manajemen Risiko untuk mengetahui bahaya serta potensi risiko yang terdapat di 

tempat kerja sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian 

terhadap bahaya tersebut. 

 

 



I-2 

 

Proses identifikasi bahaya merupakan salah satu bagian dari manajemen 

risiko. Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan prioritas 

pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 

Menurut OHSAS 18001, sistem manajemen K3 adalah upaya terpadu untuk 

mengelola risiko yang ada dalam aktivitas perusahaan yang dapat mengakibatkan 

cidera pada manusia, kerusakan atau gangguan terhadap bisnis perusahaan. 

Manajemen risiko terbagi atas tiga bagian yaitu Hazard Identification, Risk 

Assessment dan Risk Control, biasanya dikenal dengan HIRARC. Metode ini 

merupakan bagian dari manajemen risiko dan yang menentukan arah penerapan 

K3 dalam perusahaan (Ramli, 2010). 

Pada penelitian ini dilakukan di PT Riau Sakti United Plantations-industry 

(RSUP-Industry), Pulau Burung. Merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa dan nanas 

dengan hasil produk hydrococo, desisccated coconut, santan TCA, pineapple juice 

concentrate. Pada perusahaan ini terdapat banyak departemen, tetapi penelitian ini 

hanya meneliti satu departemen saja yaitu departemen Meat Preparation (MP). 

Departemen MP berfungsi mengolah kelapa yang baru datang dari perkebunan 

untuk dicungkil tempurungnya serta mengupas kulit ari dari daging kelapa, 

departemen MP adalah departemen pertama yang dibuka oleh PT. RSUP-industry, 

oleh karena itu pekerja yang paling banyak dari seluruh departemen adalah 

departemen MP dengan 920 karyawan pada tahun 2015. Departemen MP 

memiliki 3 shift kerja, masing-masing shift nya memiliki 8 jam kerja. Untuk setiap 

harinya masa perbaikan dilakukan saat jam istirahat atau pada saat hari libur kerja 

karyawan. Departemen MP termasuk salah satu departemen yang mengalami 

kecelakaan kerja paling tinggi diantara 3 departemen produksi lainnya, yaitu 

Departemen Produksi Kelapa Parut (PKP), Departemen Produksi Peras Santan 

(PPS), dan Departemen Nanas. Adapun perbandingan grafik kecelakaan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja PT. RSUP-Indutry Tahun 2011-2015 

No. Tahun 

Data Kecelakaan Kerja PT. RSUP-INDUSTRY 

Departemen 

PKP 

Departemen 

PPS 

Departemen 

Nanas 

Departemen 

MP 

1 2011 11 4 5 49 

2 2012 7 2 3 52 

3 2013 9 5 5 41 

4 2014 4 2 6 37 

5 2015 7 3 4 67 
(Sumber: PT. RSUP-Industry, 2016) 

 

 Dari Tabel 1.1 dapat dilihat angka kecelakaan tertinggi terletak pada 

departemen MP, karena kondisi kerja yang dilakukan langsung berhadapan 

dengan mesin dan resiko kecelakaan kerja juga sangat besar kemungkinannya. 

Dari tahun ke tahun departemen MP mencoba untuk mengurangi angka 

kecelakaan, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi sehingga angka 

kecelakaan masih mengalami kenaikan dan penurunan. Kecelakaan pada 

departemen MP kebanyakan disebabkan oleh mesin. Kondisi lantai yang licin 

juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan serta keranjang kelapa yang 

terkadang membuat tangan pekerja terjepit oleh kelapa. Pada departemen PKP 

operator tidak langsung menghadapi mesin, karena semua mesin sudah otomatis, 

operator hanya memeriksa kondisi proses produksi yang terjadi serta packing hasil 

produksi. Kecelakaan yang sering terjadi pada departemen PKP adalah pada 

mesin grinder, mesin ini berfungsi mendorong hasil serbuk kelapa menuju 

kawasan packing dengan menggunakan conveyor. Kecelakaan kerja yang terjadi 

pada departemen PKP tidak terjadi pada saat produksi melainkan pada saat 

pembersihan mesin. Pada saat pembersihan mesin operator sering mengabaikan 

prosedur yang ada, yaitu membersihkan roda gigi dari mesin grinder dengan cara 

sambil dihidupkan. Hal ini sering membuat tangan operator terjepit oleh roda gigi 

dan ada yang mengalami amputasi. Sedangkan pada departemen PPS kecelakaan 

yang terjadi hampir sama dengan departemen PKP, yaitu pada saat pembersihan 

mesin. Operator tidak ingin capek dengan membersihkan mesin dalam keadaan 

diam, maka operator sering membersihkan mesin sambil menghidupkan mesin 

agar cepat bersih. Tanpa memikirkan keselamatan pekerja. Pada departemen 

nanas kecelakaan terjadi sama dengan departemen PKP dan PPS, yaitu masalah 
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pembersihan conveyor dengan cara menghidupkan mesin. Pada departemen nanas 

conveyor berfungsi untuk mengalirkan kaleng nanas kebagian pengepakan. Dari 

perbandingan tersebut departemen MP memiliki potensi kecelakaan kerja yang 

sangat tinggi, karena setiap pekerjaan yang dilakukan pada departemen MP 

mempunyai resiko yang besar. Pihak perusahaan juga sangat memperhatikan 

kasus kecelakaan yang terjadi pada departemen MP, dan berupaya untuk 

menindaklanjuti agar kecelakaan segera teratasi atau berkurang secara berkala. 

  
Gambar 1.1 Lokasi Kerja Departemen Meat Preparation 

 

 Dari Gambar 1.1 dapat dilihat proses kerja yang memiliki risiko besar. 

Posisi kerja yang dilakukan operator pada gambar diatas adalah dengan 

memegang kelapa dihadapan mulut mesin atau berhadapan dengan mata solak 

yang tajam, sering mengakibatkan kecelakaan pada pekerja. Hal ini disebabkan, 

karena gerigi mata solak tidak boleh ditekan terlalu kuat dan tidak boleh terlalu 

pelan, karena jika terlalu kuat atau terlalu pelan menekannya, kelapa akan tertarik 

ke mata solak dan menarik tangan pekerja. Tidak hanya itu, plastik yang 

digunakan pekerja untuk bekerja pernah tersangkut kedalam mesin dan membuat 

perut pekerja koyak. Dari kondisi lingkungan kerja juga terlihat tempurung kelapa 

dan air kelapa berserak disekitar area kerja, sehingga sering membuat pekerja 

terpeleset atau tergelincir pada area kerja. Dan yang terakhir adalah kondisi 

keranjang kelapa disebelah kanan pekerja juga memiliki risiko, risiko yang ada 

ialah tangan pekerja sering terjepit kelapa ketika mengambil kelapa bagian bawah. 

Penyebabnya adalah kelapa bagian bawah yang diambil dan kelapa bagian atas 
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turun, sehingga kelapa bagian atas yang turun itu menjepit tangan pekerja. 

Kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang terdapat pada Gambar 1.1 ini sudah 

dilakukan usaha pengurangan, tetapi hanya dibagian manusianya saja, sementara 

dibagian mesin dan lantai produksinya tidak diperhatikan.  

Departemen MP memiliki 120 mesin cungkil atau disebut mesin sheller, 

yang mana masing-masing mesin memiliki 1 operator. Mesin sheller yang 

digunakan dalam proses produksi di perusahaan PT RSUP-industry merupakan 

mesin impor dan diperlukan keterampilan serta pengawasan terhadap 

penggunaannya, sehingga karyawan dituntut untuk bekerja dengan hati-hati agar 

tidak terjadi kecelakaan kerja yang merugikan bagi pekerja dan perusahaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut kasus kecelakaan yang tejadi 

selama kurun waktu 5 tahun terakhir: 

  Tabel 1.2 Data Kecelakaan Kerja PT. RSUP-Indutry Departemen Meat                

 Preparation Tahun 2011-2015 

No. Tahun 

Data Kecelakaan Kerja PT. RSUP-INDUSTRY 

Kecelakaan 

Ringan 

Kecelakaan 

Sedang 

Kecelakaan 

Berat 

1 2011 32 12 5 

2 2012 30 19 3 

3 2013 21 15 5 

4 2014 20 11 6 

5 2015 49 14 4 
(Sumber: PT. RSUP-Industry, 2016) 

 

Dari Tabel 1.2, dapat dilihat angka kecelakaan yang digolongkan dengan 

kecelakaan berat, kecelakaan sedang, kecelakaan ringan. Pada kategori kecelakaan 

berat penyebabnya adalah pada saat mengupas kelapa menggunakan mesin sheller 

operator terkena mata pisau dan ada yang robek bagian pinggul, perut serta 

terpotong tangan operator. Setiap tahun kecelakaan berat terjadi dan tidak ada 

penurunan yang konsisten, angka penurunan selalu turun dan naik, hal inilah yang 

perlu menjadi pusat perhatian oleh manajer perusahaan agar kecelakaan tersebut 

dapat dikurangi atau bila perlu dihilangkan. Sedangkan pada kecelakaan sedang 

potensi kecelakaannya adalah luka sobek pada jari akibat tersenggol mata pisau 

mesin. Dan pada kecelakaan ringan operator mengalami terjepit tumpukan kelapa, 

terpeleset akibat lantai yang licin, dan terkena percikan tempurung. Dari berbagai 
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jenis kecelakaan maka perlu dilakukan identifikasi bahaya mengenai risiko apa 

saja yang mungkin terjadi dan dampak bahayanya, sesuai dengan sasaran utama 

program K3 yaitu mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja 

atau kejadian yang tidak diinginkan. Identifikasi bahaya tersebut dapat 

mengurangi peluang terjadinya kecelakaan kerja karena identifikasi bahaya 

berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan kerja. Dengan melakukan 

identifikasi bahaya maka sumber-sumber bahaya dapat diketahui sehingga 

kemungkinan kecelakaan dapat dikurangi.  

 
Gambar 1.2 Grafik Kecelakaan PT. RSUP-INDUSTRY 

 

Dari Gambar 1.2 dapat dilihat angka kecelakaan terbesar adalah 

kecelakaan ringan, yang mana kecelakaan ringan itu seperti tangan terjepit kelapa, 

tangan tertusuk tempurung, tergelincir pada lantai produksi dan sebagainya. 

Kecelakaan ringan memiliki angka tertinggi diakibatkan kondisi lantai produksi 

yang tidak aman dan nyaman, dapat dilihat pada tahun 2011 terdapat 32 orang 

yang mengalami kecelakaan ringan dan menurun pada tahun 2012 menjadi 30 

orang. Angka ini menjadi baik pada tahun 2013 menjadi 21 orang dan terlihat 

upaya perusahaan benar-benar memperhatikan kondisi pekerja dengan 

menurunkan angka kecelakaan ringan pada tahun 2014 yaitu 20 orang, tetapi pada 

tahun 2015 angka kecelakaan naik drastis menjadi 49 orang, hal ini sangat 

menjadi perhatian perusahaan untuk kembali mengurangi angka kecelakaan yang 

naik drastis tersebut.  
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Pada kategori kecelakaan sedang, penyebab yang terjadi adalah mata solak 

yang tajam membuat tangan pekerja koyak akibat tersenggol dan banyak faktor 

penyebab lainnya. Dapat terlihat pada tahun 2011 angka kecelakaan sedang adalah 

12 orang, dan mengalami penaikan pada tahun 2012 menjadi 19 orang. Hal ini 

sangat penting menjadi perhatian perusahaan agar lebih memperhatikan risiko 

pekerjanya pada saat melakukan proses produksi, karena jika peningkatan terus 

terjadi, perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Sedangkan pada tahun 

2013 angka kecelakaan menurun menjadi 15 orang, upaya yang dilakukan 

perusahaan berhasil untuk mengurangi angka kecelakaan sedang dan juga 

mengurangi biaya kerugian dan terus berlanjut hingga tahun 2014 angka 

kecelakaan sedang menjadi 11 orang. Keberhasilan perusahaan untuk mengurangi 

angka kecelakaan sangat baik dan lebih baik jika terus berkurang hingga tidak ada 

lagi kecelakaan sedang pada perusahaan tersebut, tetapi semua yang diupayakan 

perusahan untuk mengurangi kecelakaan sedang mengahdapi kesulitan pada tahun 

2015 angka kecelakaan sedang kembali meningkat menjadi 14 orang, sehingga 

pihak perusahaan kembali mengalami kerugian akibat kecelakaan tersebut dan 

kembali mencari solusi penurunan angka kecelakaan sedang tersebut. 

Sementara kategori kecelakaan berat yang dimaksud adalah perut koyak 

akibat mata solak, jari putus terpotong oleh mata solak yang tajam, pinggul koyak 

akibat tersenggol mata solak dan sebagainya. Angka kecelakaan berat pada tahun 

2011 adalah 5 orang. Tetapi pada tahun 2012 angka kecelakaan berat mengalami 

penurunan menjadi 3 orang. Upaya yang dilakukan perusahaan termasuk berhasil 

untuk mengurangi kecelakaan berat tersebut, tatapi pada tahun 2013 angka 

kecelakaan berat kembali naik menjadi 5 orang, hal-hal seperti ini harus kembali 

di evaluasi agar penyebab kecelakaan berat tersebut kembali diminimalisir. Pada 

tahun 2014 kecelakaan berat semakin bertambah menjadi 6 orang, hal tersebut 

harus segera mendapat perhatian dari pihak perusahaan agar tidak terjadi lagi 

penaikan pada tahun berikutnya dan juga bisa mengurangi kerugian biaya akibat 

kecelakaan pekerja, dan upaya perusahaan untuk mengurangi kecelakaan berat 

pada tahun 2015 kembali berhasil, dengan menurunkan angka kecelakaan berat 

menjadi 4 orang.  
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Melihat dari permasalahan yang terjadi, untuk menurunkan angka 

kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, maka diperlukan 

tindakan analisis resiko dengan melaksanakan identifikasi risiko untuk 

mengetahui sumber bahaya yang ada dan penilaian risiko untuk mengetahui 

potensi dan tingkat risiko yang terdapat di stasiun kerja, yaitu dengan 

menggunakan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk 

Control). HIRARC bertujuan agar bahaya yang ada dalam setiap kegiatan dapat 

terdeteksi dan segera dibuat pengendaliannya, sehingga potensi terjadinya 

kecelakaan kerja dapat diminimalkan, maka dari itu penulis ingin menganalisis 

risiko yang terdapat di PT Riau Sakti United Plantations-Industry, Pulau Burung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, bahwa masih tingginya angka 

kecelakaan kerja di perusahaan maka perlu dilakukan identifikasi risiko dan 

penilaian risiko untuk mengetahui bahayanya, sehingga dapat dilakukan tindakan 

pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya tersebut dengan menggunakan 

metode pendekatan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk 

Control). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka diperoleh tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi bahaya penyebab kecelakaan kerja yang terdapat pada 

setiap jenis pekerjaan pada Departemen Meat Preparation. 

2. Menentukan penilaian risiko bahaya dengan menilai tingkat keparahan 

(consequence), tingkat probability atau kemungkinan, tingkat exposure atau 

frekuensi paparan dari risiko pada Departemen Meat Preparation. 

3. Untuk Membuat usulan pengendalian risiko kecelakaan kerja. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui penyebab kecelakaan kerja yang terdapat pada setiap jenis 

pekerjaan pada Departemen Meat Preparation. 

2. Dapat mengetahui risiko bahaya dengan melihat penilaian risiko dari tingkat 

keparahan (consequence), tingkat probability atau kemungkinan, tingkat 

exposure atau frekuensi paparan dari risiko pada Departemen Meat 

Preparation. 

3. Dapat membuat usulan pengendalian risiko kecelakaan kerja. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai bahaya-bahaya yang terjadi yang 

disebabkan oleh manusia atau peralatan yang digunakan dan lingkungan 

kerja.  

2. Penilaian risiko yang dilakukan menggunakan analisis risiko semikuantitatif 

dengan melakukan penilaian terhadap tingkat konsekuensi, probability, dan 

exposure.  

3. Tidak memperhitungkan biaya akibat kecelakaan kerja. 

4. Data kecelakaan kerja diambil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

5. Data antropometri adalah antropometri indonesia 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Agar tidak terjadi penyalinan dan plagiasi maka penulis melampirkan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Adapun posisi penelitian tugas akhir ini dapat dilihat pada 

Tabel 1.3. 
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  Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Peneliti Judul  Penelitian Metode Tujuan 
1 Pinutri 

Rukmini 

Dewi tahun 
2011 

Identifikasi Bahaya dan 

Pengendalian Risiko di 

Line Forging PT. 
Komatsu Cikarang 

Hazard 

Identification, Risk 

Asssessment, and 
Risk Control 

(HIRARC) 

Mengidentifikasi, mendeskrip

sikan serta merencanakan 

langkah pengendalian 
terhadap sumber bahaya yang 

terdapat di Forging Line. 

2 Winarddi 

Dwi 

Nugraha 

dkk, tahun 

2013 

 Analisa Risiko 

Keselamatan Kerja 

Dengan Menggunakan 

Metode Hazards 

Identification, Risk 

Assessment And Risk 

Control (Hirarc) Di 

Laboratorium Btpldd 

Ptlr Batan Serpong 

Banten 

Hazard 

Identification, Risk 

Asssessment, and 

Risk Control 

(HIRARC) 

Untuk mengetahui risiko dari 

kondisi lingkungan kerja 

seperti kondisi penerangan 

suhu, sirkulasi udara dan 

tingkat kebisingan untuk 

mendukung kegiatan di 

laboratoriumBTPLDD 

3 Rani Rumita 

dkk, tahun 
2014 

 Analisis Risiko 

Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja 

Dengan Menggunakan 

Pendekatan HIRARC 

Hazard 

Identification, Risk 
Asssessment, and 

Risk Control 

(HIRARC) 

Mengidentifikasi bahaya 
serta membuat solusi 

pengendalian bahaya 

kecelakaan kerja 

4 Ichwansyah 

Putra tahun 

2016 

Analisa 

Pengidentifikasian dan 

Potensi Kecelakaan 

Kerja pada Departemen 

Meat Preparation 

Menggunakan Metode 

HIRARC 

Hazard 

Identification, Risk 

Asssessment, and 

Risk Control 

(HIRARC) 

Mengidentifikasi penyebab 

kecelakaan, menentukan 

penilaian risiko bahaya serta 

membuat usulan perbaikan K3 

dan usulan pengendalian 

risiko kecelakaan kerja 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini Penulis mengemukakan tentang kerangka dasar teori 

yang berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pembahasan 

dalam Tugas Akhir ini, yang meliputi hasil penelitian yang didapat 

sebelumnya dan mencapai teori-teori yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan proses berpikir untuk menghasilkan 

tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti dalam proses 

penelitian. Bab ini menjelaskan secara sistematis langkah-langkah 

yang digunakan dalam proses pengumpulan data baik data primer 

maupun data sekunder dan teknis pengolahan data untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang data yang telah didapatkan dari hasil penelitian 

dan cara pengolahan data untuk membahas masalah yang ada. 

BAB V ANALISA  

Dalam bab ini berisikan analisis dan pembahasan terhadap hasil 

pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB VI PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian 

dan pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai 

langkah untuk meyelesaikan masalah yang timbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


