
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dituntut untuk bekerja dengan lebih cepat dan tepat. Tuntutan 

kebutuhan manusia adalah salah satu faktor terpenting dari adanya pekerjaan ini. 

Dalam pemenuhan kebutuhannya, suatu industri tidak boleh hanya tertuju pada 

tujuannya dalam mencari profit, namun juga harus memperhatikan faktor manusia 

yang memiliki peran penting dalam mencapai hal ini (Romadiaty, 2011). 

Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yang akan 

dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan modal salah satunya adalah 

sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan karyawan. Kemajuan 

perusahaan dapat dilihat dari prestasi yang diberikan oleh karyawan karena 

prestasi merupakan hasil dari apa yang dihasilkan karyawan apakah sesuai atau 

tidak dengan harapan perusahaan.  Tetapi kemampuan berprestasi masing-masing 

karyawan berbeda-beda karena disebabkan oleh kemampuan individu, pekerjaan 

yang diberikan dan fasilitas yang diberikan perusahaan (Paramita, 2012). 

Peran serta sumber daya manusia ini harus didukung dengan 

pengembangan peningkatan kualitas sumber daya dan pemberian motivasi. 

Kebutuhan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya perlu mendapat 

perlindungan dengan adanya lingkungan kerja yang aman, nyaman dan tenteram 

karena akan menimbulkan keinginan untuk bekerja dengan baik. Semakin 

tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja. Selain keselamatan kerja, kesehatan kerja juga merupakan 

faktor yang penting. Kesehatan kerja yang menunjuk pada bebas dari gangguan 

fisik maupun mental yang dapat berasal dari lingkungan kerja. Manfaat motivasi 

yang utama adalah menciptakan gairah kerja karena sesuatu yang dikerjakan 

karena ada motivasi yang mendorongnya akan membuat orang senang 

mengerjakannya dan merasa dihargai. Kondisi aman dan sehat memberikan 

umpan balik motivasi yang akan mendorong prestasi kerja (Paramita, 2012). 
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Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak di inginkan atau diharapkan, 

tidak diduga, tidak sengaja terjadi dalam hubungan kerja, yang  umumnya di 

akibatkan oleh berbagai faktor, meliputi peristiwa kebakaran, penyakit akibat 

kerja serta pencemaran pada lingkungan kerja (Paramita, 2012). 

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

dapat dijadikan acuan bagi perlindungan TK dari bahaya atau kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja maupun akibat lingkungan kerja. Dengan diterapkannya 

program K3 diharapkan dapat membangun tenaga kerja produktif, sehat, dan 

bermutu. Penerapan K3 yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri akan 

berdampak lain yaitu menghasilkan SDM bermutu, terampil, dan professional 

(Riestiany, 2010). 

UD. Jadi Jaya adalah sebuah nama perusahaan industri manufaktur swasta 

yang bergerak di bidang produksi produk kosen pintu, kosen jendela, lemari, daun 

pintu dan daun jendela, yang beralamat Jalan Santosa No 12 Desa Mekar Jaya 

Tambusai Utara, Kab Rokan Hulu, Prov Riau. Sebagian besar perusahaan ini telah 

banyak menjual produknya ke berbagai agen-agen yang berada di pasaran ataupun 

perusahaan-perusahaan yang menjual alat bangunan.  

UD. Jadi Jaya merupakan salah satu nama perusahaan yang kurang 

memperhatikan keselamatan pekerjanya. Sehingga banyak menyebabkan 

kecelakaan pada saat kerja. Secara umum permasalahan bahaya dan kecelakaan 

yang terjadi pada perusahaan ini terdapat pada area lantai produksi, fasilitas kerja 

yang tidak memadai, pekerja yang kurang berhati-hati dan pekerja tidak 

memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya. 

Hasil wawancara dari manajer atau pemilik perusahaan terkait 

permasalahan keselamatan kerja di perusahaan UD. Jadi Jaya dapat diketahui 

bahwa kecelakaan kerja yang menyebabkan terjadinya kerugian pada perusahaan 

di UD. Jadi Jaya dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja Perusahaan UD. Jadi Jaya 

No Tahun 

Data Kecelakaan Kerja Perusahaan UD. Jadi 

Jaya 
Total Kecelakaan 

Ringan 

Kecelakaan 

Sedang 

Kecelakaan 

Berat 

1 2011 24 11 3 38 

2 2012 22 9 5 36 

3 2013 32 17 2 51 

 4 2014 14 25 3 42 

5 2015 13 12 5 30 
Sumber : UD. Jadi Jaya (2017) 

Tabel 1.2 Data Kerugian  Perusahaan UD. Jadi Jaya 

No Tahun 
Target 

Produksi 

Jumlah Hari 

Hilang 

Kerugian 

Produksi  

Uang 

Pengobatan 

1 2011 4 produk 24 96 Rp. 1.640.000 

2 2012 4 produk 39 156 Rp. 2.350.000 

3 2013 4 produk 21 84 Rp. 1.230.000 

4 2014 4 produk 16 64 Rp. 1.850.000 

5 2015 4 produk 43 172 Rp. 2.300.000 
Sumber : UD. Jadi Jaya (2017) 

 
Gambar 1.1 Grafik Kecelakaan Kerja. 

(Sumber : UD. Jadi Jaya 2017) 
 

Hasil dari wawancara langsung dari pemilik perusahaan UD. Jadi Jaya 

telah mendapatkan data mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, kecelakaan berat, dan 

hari kerja yang hilang. Kecelakaan ringan yaitu  kecelakaan yang disebabkan oleh 

Kelilipan, Tertusuk Kayu dan Tergores. Kecelakaan sedang yaitu kecelakaan yang 

disebabkan oleh Sakit Pinggang, Keseleo, Tertimpa, Terluka, Terjatuh, Terkena 
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dan Kaca. Kecelakaan berat yaitu kecelakaan yang di sebabkan oleh Terinjak 

Paku, Patah Tulang dan Terpotong. Dengan banyak terjadinya kecelakaan kerja 

sehingga banyak waktu kerja yang terbuang yang menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan  yaitu tidak tercapainya produktivitas perharinya dan perusahaan juga 

mengalami kerugian dalam  segi keuangan yaitu biaya pengobotan  karyawan 

yang  mengalami kecelakaan kerja. Perusahaan UD. Jadi Jaya telah menentukan  

target produksinya perhari yaitu dua produk daun pintu dan dua daun jendela, 

dengan target produksi yang telah di tentukan oleh perusahaan maka bisa kita lihat 

pada Tabel 1.2. Kerugian yang di dapat oleh perusahaan pertahunnya cukup 

banyak, di mana tahun 2011 mengalami kerugian sebanyak 96 produk, Tahun 

2012 sebanyak 196 produk, Tahun 2013 sebanyak 84 produk, Tahun 2014 

sebanyak 64 produk dan Tahun 2015 sebanyak 172 produk yang tidak tercapai 

pertahunnya.  

Perusahaan juga rugi akan uang pengobatan karyawan yang mengalami 

kecelakaan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.640.000, pada Tahun 2012 bertambah 

uang pengobatan karyawan sebasar Rp. 2.350.000, pada Tahun 2013 sudah mulai 

berkurangnya uang pengobatan karyawan sebesar Rp. 1.230.000, pada Tahun 

2014 terjadi kenaikan uang pengobatan karyawan sebesar Rp. 1.850.000, dan pada 

Tahun 2015 uang pengobatan karyawan sebesar Rp. 2.300.000, dari Tahun 2011 

sampai 2015 yang banyak mengeluarkan biaya pengobatan pada kecelakaan kerja 

yaitu kecelakaan kerja sedang dan berat. Oleh kerna itu dibutuhkan analisis 

potensi bahaya keselamatan kerja dan usulan perbaikan kerja untuk 

meminimumkan kecelakaan kerja pada perusahaan UD. Jadi Jaya. Peneliti 

menganalisis ini menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment 

And Determining Control (HIRADC) dan Job Safety Analysis (JSA). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana menentukan nilai statistik kecelakaan kerja dengan Frequency 

Rate, Severity Rate, dan Safety T-Score di perusahaan UD. Jadi Jaya? 
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2. Bagaimana faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan 

terhadap pekerja di perusahaan UD. Jadi Jaya? 

3. Bagaimana usulan perbaikan sistem keselamatan kerja pada perusahaan 

UD. Jadi Jaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah diatas peneliti menentukian tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui nilai statistik kecelakaan kerja dengan Frequency Rate, 

Severity Rate, dan Safety T-Score di perusahaan UD. Jadi Jaya. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan bahaya 

kecelakaan terhadap pekerja di perusahaan UD. Jadi Jaya.  

3. Untuk mengetahui usulan perbaikan dan memberikan usulan perbaikan 

sistem keselamatan kerja dengan membuat SOP pada perusahaan UD. Jadi 

Jaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian di perusahaan UD. Jadi Jaya ini di harapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai gambaran aplikasi dan penerapan ilmu Teknik Industri dalam 

kehidupan nyata serta dapat mengetahui klasifikasi potensi bahaya dan 

usulan perbaikan pekerja dalam meminimumkan kecelakaan kerja dengan 

menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment And 

Determining Control (HIRADC) dan Job Safety Analysis (JSA)  

2. Bagi Perusahaan 

Untuk membantu pihak perusahaan UD. Jadi Jaya dalam mengetahui 

klasifikasi potensi bahaya dan memberikan usulan perbaikan pekerja 

dalam meminimumkan kecelakaan kerja. sehingga dapat mengevaluasi 

strategi dan metode pembelajaran bagi pemilik perusahaan atau pekerja 

yang ada. 
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1.5 Batasan Masalah 

Menghindari meluasnya permasalahan yang dikaji dan agar penelitian ini 

tepat sasaran dalam pembahasannya, maka penelitian akan dibatasi dengan 

pembatasan sebagai berikut:  

1. Data yang di gunakan adalah data yang diambil dari kecelakaan kerja di 

lantai produksi dan waktu kerja terbuang pada perusahaan UD. Jadi Jaya. 

2. Lingkungan yang diamati berada pada area proses produksi di perusahaan 

UD. Jadi Jaya. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai kesehatan dan keselamatan kerja juga perna di 

lakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti, agar penelitian ini tidak terjadi 

penyimpangan dan penyalinan maka perlu di tampilkan posisi penelitian, berikut 

adalah posisi penelitian: 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Metode / Tahun 

Septyani 

Prihatiningsih, 

Penerapan Metode 

Hiradc Sebagai 

Upaya Pencegahan 

Kecelakaan Kerja 

Pada Pekerja Mesin 

Rewinder 

Menerapkan metode Hazard 

Identification, Risk Assessment dan 

Determining Control (HIRADC) pada 

pekerja Mesin Rewinder NCR 

Carbonless Di vision PT. Pindo Deli 

Pulp and Paper Mills 2 Karawang 

Jawa barat. 

PT. Pindo Deli 

Pulp and Paper 

Mills 2 

Karawang Jawa 

barat 

Hazard 

Identification, Risk 

Assessment dan 

Determining Control 

(HIRADC) Hazard 

Identification, Risk 

Assessment dan 

Determining Control 

(HIRADC) / 2014 

Zulfan Efendi 

Usulan Perbaikan 

Keselamatan Kerja 

untuk 

Meminimumkan 

Kecelakaan Kerja 

dengan Pendekatan 

Job Safety Analysis 

(JSA) pada Area 

Lantai Produksi di 

PT. Alam Permata 

Riau 

1. Menentukan nilai statistik 

kecelakaan kerja dengan frequency 

rate,severity rate, dan safety score 

di PT. Alam Permata Riau. 

2. Mengeidentifikasi jenis-jenis 

kecelakaan kerja pada proses 

produksi di PT. Alam Permata Riau 

dengan menggunakan metode Job 

Safety Analysis. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor 

yang berpotensi menimbulkan 

bahaya kecelakaan terhadap 

pekerja di PT. Alam Permata Riau. 

PT. Alam 

Permata Riau. 
Job Safety Analysis 

(JSA) / 2015 

Muji 

Analisis Potensi 

Bahaya kecelakaan 

kerja Dan Usulan 

Perbaikan Kerja 

Untuk 

Meminimumkan 

Kecelakaan Kerja 

Dengan Metode 

HIRADC Dan JSA  

1. Untuk mengetahui nilai statistik 

kecelakaan kerja dengan 

frequency rate,severity rate, dan 

safety T-score diperusahaan UD. 

Jadi Jaya. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berpotensi menimbulkan 

bahaya kecelakaan terhadap 

pekerja di perusahaan UD. Jadi 

Jaya, dengan menggunakan 

metode HIRADC. 

3. Untuk mengetahui usulan 

perbaikan dan memberikan 

usulan perbaikan sistem 

keselamatan kerja dengan 

membuat SOP pada perusahaan 

UD. Jadi Jaya. 

UD. Jadi Jaya, 

Desa Mekar 

Jaya , Tambusai 

Utara). 

Hazard Identification 

Risk Assessment 

Techniques And 

Determining Control 

(HIRADC), dan Job 

Safety Analysis (JSA) 

/ 2017 

 

Sumber: Pengumpulan Data (2017) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dijadikan acuan dalam pembuatan laporan 

penelitian di Perusahaan UD. Jadi Jaya ini dapat dilihat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, Posisi Penelitian dan 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, antara 

lain mengenai definisi keselamatan dan kesehatan kerja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan uraian penjelasan dan pembahasan mengenai langkah-

langkah yang di gunakan dalam proses penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Berisi jumlah data-data yang dikumpulkan adalah data kecelakaan 

kerja dan waktu kerja yang terbuang pada perusahaan UD. Jadi Jaya.  

BAB V ANALISA   

Menguraikan secara sistematis dari hasil-hasil pengolahan data 

kecelakaan kerja dan waktu kerja pada perusahaan UD. Jadi Jaya. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta menjawab 

tujuan diadakannya dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 


