
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sedang memasuki era industrialisasi dan

globalisasi yang ditandai dengan semakin berkembangnya perindustrian. Sehingga

diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelaksanaan yang

konsisten dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

PT. Ciliandra Perkasa Kebun Sei Batang Ulak, Bangkinang merupakan

perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan CPO (Crude Palm Oil) dan

Palm Kernel dengan bahan baku buah kelapa sawit (Tandan Buah Sawit) dengan

kapasitas pabrik 45 ton TBS/jam. Bahan baku berupa Tandan Buah Sawit (TBS)

di peroleh dari perkebunan milik perusahaan sendiri dengan luas area perkebunan

6.000 Hektar.

Kehadiran perusahaan ini diakui memberikan peluang besar untuk

menciptakan lapangan kerja baru dengan menjadi karyawan terutama di bagian

perkebunan. Karyawan perkebunan merupakan salah satu komponen penting

dalam proses produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) karena

merekalah yang melakukan perawatan sampai pemanenan kelapa sawit. Dalam

menjalankan pekerjaannya, karyawan sangat mungkin mengalami kecelakaan

kerja yang dapat menyebabkan luka-luka, cacat sebagian atau total pada tubuh

bahkan dapat menyebabkan karyawan meninggal dunia. Dengan demikian, harus

ada peraturan dan perlindungan keselamatan terhadap karyawan dalam

menjalankan pekerjaannya, tetapi kenyataannya di tengah produksi dan

keuntungan perkebunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tidak

sebanding dengan pemberian sarana perlindungan keselamatan dan kesehatan

karyawan yang sesuai standar oleh perusahaan. Bahkan belum ada peraturan atau

standar operasional prosedur dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di

perusahaan ini untuk proses pemanenan kelapa sawit. Hal ini di ketahui dari hasil

wawancara langsung kepada karyawan maupun pihak perusahaan.
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Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat

bagi pekerja atau karyawan maupun perusahaan sebagai upaya pencegahan bagi

timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan

kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan

kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal

demikian (Suma’mur, 1992).

Program keselamatan dan kesehatan kerja dibuat untuk kebaikan pekerja

atau karyawan dan juga perusahaan. Jika perusahaan memperhatikan dan

menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dapat

meminimalisir kecelakaan maupun penyakit yang terjadi dan timbul selama

karyawan menjalankan pekerjaannya. Selain itu, jika standar keselamatan dan

kesehatan kerja tersebut dipenuhi maka dapat berpengaruh kepada produktivitas

karyawan karena karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman,

sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang maksimal.

Angka kecalakaan kerja yang terjadi pada karyawan pemanenan

menggunakan egrek di PT. Ciliandra Perkasa terbagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. Kecelakaan yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan dibawah tiga

bulan dan dapat kerja kembali adalah luka robek dan tulang retak.

2. Kecelakaan yang membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan penyembuhan

atau menyebabkan karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya kembali

adalah patah tulang.

3. Kecelakaan fatal yang menyebabkan meninggal dunia.

Data kecelakaan ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja

No Tahun
Jumlah Karyawan

(Orang)
Kategori Kecelakaan Jumlah

(Orang)1 2 3
1 2010 80 10 4 3 17

2 2011 90 7 4 1 12

3 2012 100 15 4 4 23

4 2013 112 4 0 2 6

5 2014 120 8 3 4 15
Sumber: PT. Ciliandra Perkasa, 2014
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Dilihat dari Tabel 1.1  tersebut di atas angka kecelakaan dari tahun 2010

sampai dengan 2014 di PT. Ciliandra Perkasa, yang terjadi kepada karyawan

pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek. Kecelakaan kerja yang

terjadi adalah tertimpa pelepah kelapa sawit dan tertimpa tandan buah segar yang

berat komoditi rata-rata pelepah adalah 25 Kg dan berat komoditi rata-rata tandan

buah sawitnya 30 Kg. Dengan rata-rata berat pelepah dan tandan buah sawit yang

menimpa pada bagian kepala, badan, maupun kaki, dengan ketinggian rata-rata

pohon sawitnya adalah 15 meter, maka hal ini dapat menyebabkan luka parah,

patah tulang, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia). Akibat

fatal dengan terjadinya kecelakaan kerja perusahaan bisa kehilangan jam kerja,

perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan maupun memberikan

santunan jika kecelakaan sampai mengakibatkan kematian, bahkan dapat

menyebabkan target produksi tidak tercapai karena bahan baku tidak terpenuhi. Agar

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak terjadi, maka perlu dilakukan

berbagai upaya pengendalian yang efektif dan efisien melalui penerapan program

K3 yang berkesinambungan.

Systematic Cause Analysis Technique (SCAT) adalah salah satu metode

untuk melakukan identifikasi penyebab terjadinya kecelakaan kerja dari gambaran

kecelakaan yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui gambaran penyebab

langsung serta akar permasalahan dari kejadian kecelakaan, koreksi atas

kegagalan manajemen perusahaan. Dengan demikian rekomendasi dari penelitian

ini akan bisa memberi usulan perbaikan atau koreksi secara tuntas dan bersifat

permanen.

Atas dasar inilah penelitian ini dilakukan, dengan kondisi perusahaan yang

sekarang ini sistem kesehatan dan keselamatan kerjanya yang masih buruk dan

sangat perlu adanya tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja tidak terulang

dimasa yang akan datang, dengan memberikan usulan perbaikan kepada

perusahaan. Untuk membuat usulan tersebut perlu dilakukan analisis terlebih

dahulu mengenai penyebab terjadinya kecelakaan. Analisis dilakukan dengan

menggunakan metode Systematic Cause Analysis Technique (SCAT).
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya

adalah “Bagaimana Usulan Perbaikan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) Sebagai Upaya Meminimalisir Angka Kecelakaan Kerja di Perkebunan PT.

Ciliandra Perkasa Sei Batang Ulak, Bangkinang dengan Menggunakan Metode

Systematic Cause Analysis Technique (SCAT)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya frekuensi kecelakaan kerja dan angka keparahan

kecelakaan kerja.

2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan tindakan

perbaikan terhadap masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode

Systematic Cause Analysis Technique (SCAT) di PT. Ciliandra Perkasa

Sei Batang Ulak, Bangkinang, Sektor Perkebunan.

3. Memberikan usulan metode kerja yang benar dan aman untuk proses

pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan tugas akhir ini antara lain :

1. Bagi Peneliti :

a. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang

diperoleh dari dunia akademis yang salah satunya adalah Kesehatan

dan Keselamatan Kerja.

b. Menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan mengenai analisis

kesehatan dan keselamatan kerja dengan metode SCAT.

c. Dapat mengetahui proses pemanenan kelapa sawit.

2. Bagi Perusahaan :

a. Sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi bagi pimpinan

perusahaan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan khususnya

yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.
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b. Dapat mengetahui prioritas tindakan perbaikan yang dapat

mengakibatkan kecelakaan kerja pada area produksinya, terutama

proses pemanenan kelapa sawit.

1.5 Batasan Masalah

Penulis berusaha membatasi ruang lingkup penelitian dalam hal

pengkajian suatu permasalahan yang ada dengan maksud untuk mendapatkan

hasil yang lebih terarah dan lebih teliti. Untuk menghindari perluasan masalah

yang tidak perlu, maka diberikan suatu batasan masalah yang menjadi pedoman

untuk mencari solusi yang baik terhadap permasalahan yang ada diantaranya :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kecelakaan kerja

selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 akibat kejatuhan pelepah

kelapa sawit dan tandan buah sawit.

2. Lingkungan perusahaan yang diamati adalah proses mengegrek kelapa

sawit PT. Ciliandra Perkasa Sei Batang Ulak, Bangkinang.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai kecelakaan kerja dengan menggunakan metode

SCAT (Systematic Cause Analysis Technique), telah dilakukan sebelumnya untuk

penelitian tugas akhir. Agar penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan, maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan

posisi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir
No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Tempat Penelitian Metode Tahun

1
Aryani

Widhiyastuti

Analisa Penyebab Terjadinya
Kecelakaan Kerja di Proyek
Gedung Manhattan, Jakarta

Untuk mengetahui
penyebab
kecelakaan kerja
di Proyek Gedung
Manhattan,
Jakarta

Gedung manhattan
Jakarta

Metode
Investigasi
SCAT

2009

2 Ardi Prastiyo

Usulan Perbaikan Sistem
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Sebagai Upaya
Meminimalisir Angka
Kecelakaan Kerja di
Perkebunan PT. Ciliandra
Perkasa Sei Batang Ulak,
Bangkinang dengan
Menggunakan Metode
Systematic Cause Analysis
Technique (SCAT)

Untuk mengetahui
dan menganalisis
penyebab
terjadinya
kecelakaan kerja
dan memberikan
usulan perbaikan
agar angka
kecelakaan kerja
dapat
diminimalkan

PT. Ciliandra
Perkasa Sei Batang
Ulak, Bangkinang,
Riau

Metode
Systematic
Cause
Analysis
Technique
(SCAT)

2015
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1.7 Sistematika Penulisan

Untuk melakukan analisis masalah secara lebih rinci dan mempermudah

dalam pemahaman, maka sistematika penulisan yang dipergunakan dalam

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Posisi

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari permasalahan yang akan

dibahas, yang berguna sebagai referensi dalam pemecahan masalah

dan teori penunjang lainnya yang relevan yang akan digunakan

untuk menganalisa hasil-hasil pengolahan data yang diperoleh dan

berkaitan dengan permasalahan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang akan dilakukan

berupa langkah-langkah dalam penelitian dan pemecahan masalah

yang sistematis disertai dengan Flow Chart dan metode yang

digunakan sehingga tujuan dapat tercapai.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisi data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung,

Kemudian melakukan pengolahan terhadap data yang telah

diperoleh.

BAB V ANALISA

Berisi tentang pembahasan terhadap pengumpulan dan pengolahan

data yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari seluruh masalah yang telah dibahas pada

bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi

perusahaan dalam pengembangan perusahaan dimasa datang.


