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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sektor industri di era globalisasi membawa banyak 

perubahan terhadap tata kehidupan di masyarakat yang ditandai dengan adanya 

proses mekanisasi dan modernisasi. Penggunaan peralatan dan mesin – mesin 

akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan industri. Karena banyaknya 

sektor industri, hal tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan perekonomian serta kemudahan pada proses produksi. Selain hal 

positif, terdapat hal negatif yang ditimbulkan, seperti menimbulkan kecelakaan, 

kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Di samping hal tersebut, 

factor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), proses kerja yang tidak aman dan sistem kerja yang 

semakin komplek dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi pekerja. 

Negara Indonesia memiliki banyak sektor industri yang berkembang, 

jumlah sektor industri yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada 

tahun 2016 yaitu sebanyak 32.619 sektor industri dengan tenaga kerja sebanyak 

5.974.776, pada tahun 2017 yaitu sebanyak 30.993 sektor industri dengan 

tenaga kerja sebanyak 6.214.582 dan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 30.754 

sektor industri dengan tenaga kerja sebanyak 6.011.617 (BPS Indonesia, 2018 

dan 2019). Namun dengan banyaknya sektor industri yang berkembang di 

Indonesia berbanding lurus dengan angka keselamatan kerja. Menurut data dari 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS 

Ketenagakerjaan), kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 

sebanyak 101.367 orang (BPJS Ketenagakerjaan, 2017), pada tahun 2017 

sebanyak 123.041 orang (BPJS Ketenagakerjaan, 2018) dan pada tahun 2018 

sebanyak 173.415 orang (BPJS Ketenagakerjaan, 2019) dengan kecelakaan 
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yang berbeda – beda setiap tahunnya. Untuk mencegah kecelakaan kerja maka 

perusahaan harus memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja serta 

melakukan upaya pencegahan terhadap timbulnya kecelakaan kerja.  

Pengendalian Kualitas (Quality Control) sangat penting karena dapat 

menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Kegiatan Pengendalian Kualitas (Quality Control) yang kurang efektif dan 

dilakukan secara terus menerus, dapat mengakibatkan banyaknya produk yang 

rusak atau cacat, dan target produksi tidak dapat tercapai dengan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Keadaan tersebut bisa menghambat bagi perusahaan 

dan bisa jadi sangat merugikan apabila perlakuan negatif berkepanjangan akan 

mengganggu kontinuitas perusahaan. Hasil produksi yang dicapai oleh setiap 

perusahaan sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, antara lain modal 

dari teknologi maupun tenaga kerja. Dalam proses produksi, teknologi yang 

digunakan (misalnya mesin – mesin) dikombinasikan dan banyak tenaga kerja 

yang digantikan. Tenaga kerja merupakan sumber daya yang menggerakkan 

sumber daya yang lain (Choir, 2018). 

Mesin merupakan modal utama dalam berlangsungnya proses produksi 

dan mempunyai peran yang sangat penting agar produk yang dihasilkan sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan jumlah yang sesuai dengan 

kapasitas proses produksi. Penggunaan mesin secara kontinyu atau terus – 

menerus akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Untuk menjaga kinerja mesin 

agar hasil produksi tetap terjaga akibat penggunaan mesin secara terus – 

menerus, maka dibutuhkan suatu kegiatan pemeliharaan mesin produksi. 

Dibeberapa industri, kegiatan perawatan mesin dilakukan setelah kondisi mesin 

mengalami kerusakan dan tidak dapat dioperasikan lagi. Hal tersebut cukup 

merugikan perusahaan karena proses produksi dapat terhambat dan 

menimbulkan biaya – biaya seperti biaya down time serta perbaikan. Kerugian 

lain yaitu karena kurangnya maintance dari mesin yang sudah dipakai, bisa 

mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan kerja yang tidak diharapkan, 

entah itu terjepit atau pekerja terkena bagian – bagian dari mesin yang terjatuh 

dan lainnya (Hartanto, 2017).  
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Pengecoran (foundry) adalah suatu proses penuangan material cair 

seperti logam atau plastic yang dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian 

dibiarkan membeku di dalam cetakan tersebut, dan kemudian dikeluarkan atau 

di pecah – pecah untuk dijadikan komponen mesin. Adapun contoh pembuatan 

pada bidang pengecoran yaitu pembuatan komponen – komponen kereta api dan 

kapal, peralatan manufaktur semen, dan juga produk peralatan pabrik gula. 

Dalam proses produksinya, terdapat berbagai varian produk, seperti: Shaft 

Bracket, Roll Mill (Top Roll), Mill Stand, Riding Ring, Pinion and Roll Mill, 

Casing Turbine, dll. Pada setiap proses produksi, menggunakan mesin – mesin 

dan alat yang penggunaan dari mesin – mesin tersebut mengandung bahaya dan 

resiko yang sewaktu – waktu dapat mengancam keselamatan dan kesehatan 

tenaga kerja. Tempat kerja bagian proses produksi dan manufaktur terdapat 

potensi – potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari mesin – mesin atau, 

manusia dan juga lingkungan kerja. Sehingga diperlukan suatu tindakan 

pencegahan dan tindakan pengendalian yang tepat dan sesuai denga regulasi 

pemerintah yang berlaku, agar kecelakaan kerja dapat dicegah dan angka 

kecelakaan kerja bisa turun setiap tahunnya (Mariawati, dkk, 2017). 

Pada penelitian dengan judul Analisa Tingkat Risiko Kecelakaan Kerja 

Pada Bagian Foundry Di PTPN IV Unit Pabrik Mesin Teneradolok Ilir oleh 

Juarni, dkk 2019, menyatakan hasil penelitiannya tingkat risiko dari tertinggi 

sampai ke terendah terdapat dibagian pengecoran. Terdapat 52 jenis bahaya 

dengan pengklasifikasian tingkat risiko “Extreme Risk” terdapat pada 10 jenis 

bahaya, tingkat risiko “High Risk” terdapat pada 2 jenis bahaya, tingkat risiko 

Moderate Risk terdapat pada 13 jenis bahaya, tingkat risiko “Low Risk” 

ditemukan jenis bahaya. Karena itu perlu adanya pengawasan ketat terhadap 

pemakaian alat pelindung diri (APD) pada bagian pengecoran dan perlu 

dilakukan pemantauan rutin dari pihak P2K3 serta pemberian sanksi yang tegas 

bagi pekerja yang melanggar peraturan terkait dengan penerapan manajemen 

K3. 

Hasil penelitian Bangun, dkk, pada Desain Pengembangan dan 

Rekomendasi Perbaikan Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode Job Safety 



 

4 
 

Analysis pada Divisi Foundry PT Austenite Foundry Medan menyatakan pada 

level low, yaitu nilai potensi risiko terdapat satu potensi cidera yaitu Tangan 

mengalami luka ringan saat membawa tungku, namun masih membutuhkan 

pengendalian lebih jika dimungkinkan yaitu pada pengendalian bahaya baru 

Pada level Medium yaitu nilai potensi risiko terdapat 1 potensi cidera, yaitu 

tangan terjepit. Namun potensi cidera pada level medium ini perlu adanya 

perbaikan dalam waktu 3 hari, sehingga tidak menimbulkan terjadinya 

kecelakaan. Pada level High yaitu nilai potensi risiko terdapat 5 potensi cidera. 

Potensi tersebut antara lain, tangan terkena percikan api, terkena hempasan 

percikan api, salah tuang, tungku lepas dari penyangga, Tertimpa seling crane 

yang putus. Pada kategori high ini diperlukan perbaikan dalam waktu 24 jam, 

sebagai tindakan pengendalian, karena risiko yang dapat ditimbulkan tidak 

dapat diterima dan memerlukan pengendalian yang lebih. Untuk potensi yang 

berada pada level ekstrim yaitu terdapat 1 potensi cidera yaitu hasil leburan 

tumpah. Potensi ini memiliki konsekuensi dampak kecelakaan yang sangat 

parah, sehingga potensi pada kategori ini jika terjadi kegiatan produksi harus 

segera dihentikan dan perlu diperbaiki saat itu juga. 

Hasil penelitian Juniani, dkk, pada Implementasi Metode HAZOP 

Dalam Proses Identifikasi Bahaya dan Analisa Risiko Pada Feedwater System 

di Unit Pembangkit Paiton, PT PJB menyatakan identifikasi yang dilakukan 

pada feedwater system dengan menggunakan metode HAZOP menunjukkan 

adanya (jumlah) peluang terjadinya risiko penerapan HAZOP ini memberikan 

kelebihan bahwa proses identifikasi bahaya dan risiko dilakukan dengan sangat 

detail setiap itemnya, dengan penggunaan node dan parameter diperoleh 

evaluasi bahaya dan risiko cukup signifikan. HAZOP pada feedwater system 

menunjukkan data bahwa tingkat risiko tertinggi terdapat pada komponen pipa 

suction BFP, dengan level risiko exstrime risk. Selain itu diperoleh level risiko 

high risk pada komponen pompa, pipa discharge dan discharge valve. 

Di Indonesia sendiri terdapat pabrik pengecoran dengan skala besar 

sebanyak kurang lebih 15 pabrik (Daftar Perusahaan Indonesia). Pada proses 

pengecoran terdapat mesin – mesin yang akan melakukan peleburan besi. 
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Terdapat risiko bahaya dari proses tersebut, seperti risiko dari penggunaan 

bahan zat kimia atau juga risiko dari faktor fisika di lingkungan kerja. Tidak 

hanya risiko yang akan terjadi kepada manusia saja, risiko juga bisa terjadi pada 

mesin yang digunakan untuk pembuatan produk.  Pada penelitian sebelumnya, 

banyak penelitian yang meneliti hanya tentang kecelakaan kerja pada 

manusianya saja. Padahal bisa jadi risiko kecelakaan kerja bisa diakibatkan 

karena kurangnya pemeliharaan (maintance) pada mesin, atau juga bisa losses 

dari mesin. Kurangnya maintance dari mesin ataupun losses dari mesin, bisa 

menyebabkan kerugian waktu, kerugian operasional dan juga kerugian finansial 

dari sebuah perusahaan.  

Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan metode HAZOP untuk 

mengidentifikasi risiko yang terjadi pada bagian proses produksi. Pada metode 

HAZOP terdapat perhitungan lebih lanjut seperti menentukan tingkat risiko, 

menentukan konsekuensi yang merugikan, likelihood, dan lain – lainnya. 

Perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan risiko agar lebih akurat dan 

signifikan. Dengan melakukan metode ini, sehingga dapat dirumuskan prosedur 

mitigasi yang sesuai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi bahaya yang muncul pada proses pengecoran 

dengan menggunakan metode HAZOP? 

2. Bagaimana upaya mitigasi risiko kecelakaan kerja berdasarkan 

identifikasi menggunakan metode HAZOP pada bagian proses 

pengecoran? 

 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat tujuan yang ingin didapatkan 

oleh peneliti sebagai berikut: 
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1. Mengetahui potensi bahaya yang muncul pada proses pengecoran 

dengan menggunakan metode HAZOP. 

2. Mengetahui upaya mitigasi risiko kecelakaan kerja berdasarkan 

identifikasi menggunakan metode HAZOP pada bagian proses 

pengecoran. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penilitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis video proses 

pengecoran. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di bagian proses pengecoran. 

3. Difokuskan pada industri dengan skala besar. 

4. Peleburan besi diasumsikan prosesnya sama. 

5. Proses pembakaran menggunakan tanur induksi coreless (tanpa inti), 

tungku ladle digerakkan secara semi manual. 


