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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern ini, industri memiliki kemajuan yang sangat pesat karena 

terdapat banyak teknologi yang diterapkan dalam proses industri. Penerapan 

teknologi pada industri digunakan untuk membantu memperlancar proses bisnis 

dan dapat meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Teknologi juga dapat 

mengurangi penggunaan sumber  tenaga manusia, sehingga dapat menggunakan 

mesin selalu berhubungan langsung dengan tenaga manusia. Adanya 

persinggungan antara manusia dengan mesin terdapat kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja di industri tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kerugian 

secara materil maupun non-material seperti yang telah dituliskan dalam website 

resmi BPJS (2019) Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2018 

mencapai 173.105 kasus dan meningkat dari tahun 2017 sebesar 123.041 kasus. 

Hal tersebut berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. K3 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antara sistem 

tenaga dan sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan.K3 pada sebuah 

perusahaan kadang diabaikan, padahal peran K3 dapat meminimasi kecelakaan 

kerja yang dapat terjadi pada perusahaan. 

Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-

150/MEN/1999 yaitu tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa 

kecelakaan kerja yang terjadi berhubungan dengan perilaku kerja dan penyakit 

yang timbul akibat hubungan kerja, kecelakaan terjadi saat berangkat maupun 

kembali untuk kerja. Kecelakaan yang terjadi disekitar tidaklah kejadian tanpa 

sebab, begitu pula dengan kecelakaan kerja juga terdapat sebab terjadinya 

kecelakaan kerja sehingga dapat dilakukan pencegahan sebelum terjadi 

kecelakaan yang tidak diinginkan. Adanya kecelakaan kerja yang terjadi dapat 

mempengaruhi produktivitas pada perusahaan. Salah satu cara untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dan mencegah kecelakaan yang terjadi 

dilingkungan kerja. Perusahaan juga akan mengalami kerugian yang besar akibat 

terjadinya kecelakaan kerja karena adanya pemberhentian proses kerja dan 

penanggung jawaban oleh perusahaan yang terjadi didalamnya. Manajemen yang 

dapat diterapkan adalah Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

(SMK3). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh bagi perusahaan, karena 

dapat timbul kecelakaan dan penyakit kerja yang dapat merugikan pekerja 

maupun perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang dapat 
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berdampak pada perusahaan meliputi mutu, finansial, waktu, dan juga dapat 

berdampak pada kelanjutan pekerjaan. Pada OkeFinance (2012) yang bersumber 

dari Muhaimin berdasarkan data ILO (International Labour Organization) 

mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh industri kerja di Indonesia akibat 

kecelakaan kerja sebesar Rp 280 triliun/tahun. K3 butuh diterapkan pada 

keseluruhan proses perusahaan sesuai dengan bahaya dari masing-masing lini 

proses. Dengan itu dapat meminimalkan potensi kecelakaan kerja pada industry. 

Diperlukan melakukan menganalisa potensi bahaya pada industri serta dapat 

ditentukan pencegahan yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan 

bahaya tersebut. ILO (International Labour Organization) menuliskan terdapat 

pekerja meninggal setiap tahunnya sebanyak 1,1 juta pekerja akibat dari 

kecelakaan kerja ataupun penyakit diperoleh pada saat kerja. Penyebab 

kecelakaan kerja yang terjadi karena kelalaian pekerja tidak menggunakan APD 

(Alat Perlindungan Diri) sekitar 80-85%. Angka kecelakaan kerja di Indonesia 

pada tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dan meningkat dari tahun 2017 sebesar 

123.041 kasus (BPJS, 2019). Namun bukan hanya APD yang menjadi penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja, pekerja dalam keadaan tubuh yang lemah dan dapat 

juga terjadi karena peralatan kerja pada industri atau perusahaan. 

Pada CV Surabaya Trading & Co merupakan perusahaan yang menawarkan 

jasa untuk pengolahan kayu hingga menjadi balok yang siap digunakan. 

Perusahaan ini juga melakukan jasa eksportir kayu ke berbagai negara yang 

dikehendaki oleh penjasa (menyewa jasa perusahaan). Perusahaan memiliki 

beberapa tahapan proses untuk pengelolaan kayu seperti sawmilll, moulding dan 

packing. Pada perusahaan ini tidak terdapat personel yang bekerja di bagian K3, 

sehingga tidak ada pengawasan dan identifikasi bahaya pada lingkungan industri 

tersebut, padahal terdapat beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di dalam area 

produksi. Pada perusahaan CV Surabaya Trading & Co hanya terdapat rambu-

rambu K3 di dalam area perusahaan seperti titik kumpul, jalur evakuasi, tenagan 

listrik dan mementingkan keamanan pada saat bekerja. Akan tetapi tidak hanya 

rambu tersebut yang harus ada pada perusahaan, tapi juga harus terdapat tanda 

atau peringatan tentang bahaya yang berpotensi pada perusahaan. Sebelum 

melakukan penandaan dan peringatan pada karyawan yang ada di perusahaan 

seharusnya dilakukan identifikasi terlebih dahulu pada masing-masing lini proses.  

Dengan dilakukan identifikasi bahaya dan resiko pada masing-masing proses 

produksi, sehingga dapat diketahui bahaya dan resiko pada masing-masing proses 

produksi. Identifikasi yang dilakukan dapat menggunakan metode Job safety 

Analysis. Job safety Analysis (JSA) merupakan  metode yang digunakan untuk 

melakukan identifikasi kecelakaan kerja sebelum terjadi pada setiap lini proses. 

Pada metode JSA fokus pada hubungan antara pekerja/karyawan, alat /mesin dan 

lingkungan kerja serta dapat dilakukan pada pekerja lama maupun baru dengan 
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memiliki resiko kecelakaan tinggi hingga rendah sehingga dapat mencapai 

keselamatan kesehatan kerja pada perusahaan (Yong, 2012). Berdasarkan data 

tersebut , maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis potensi bahaya 

yang ada di CV Surabaya Trading & Co penelitian menggunakan Metode Job 

Safety Analysis (JSA) untuk menganalisis identifikasi potensi bahaya dan 

meminimalisir  potensi bahaya pada perusahaan tersebut. Metode JSA dilakukan 

untuk mengidentifikasi dalam setiap proses, sehingga didapatkan identifikasi 

bahaya dan resiko lebih terperinci pada setiap area proses produksi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang disebutkan di atas dapat diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi bahaya yang ada pada proses produksi CV Surabaya 

Trading & Co dengan dilakukan  identifikasi menggunakan metode JSA ? 

2. Bagaimana pengendalian bahaya yang dapat dilakukan pada proses 

produksi CV Surabaya Trading & Co dengan melakukan analisa 

menggunakan metode JSA?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui potensi bahaya yang ada pada proses produksi CV 

Surabaya Trading & Co dengan menggunakan metode JSA. 

2. Untuk menetukan tindakan pengendalian bahaya yang tepat pada proses 

produksi CV Surabaya Trading & Co dengan menggunakan metode JSA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui potensi bahaya serta pengendalian 

bahaya pada proses produksi CV Surabaya Trading & Co. 

2. Dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang resiko 

kecelakaan kerja pada setiap proses produksi CV Surabaya Trading & Co. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan searah, sehingga perlu adanya batasan 

masalah. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui batasan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Aktivitas produksi dan proses produksi tidak mengalami perubahan selama 

melakukan penelitian. 

2. Kuesioner hanya diberikan pada pekerja di proses produksi yang 

memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.  

3. Asumsi yang digunakan pada perhitungan produktivitas ini yaitu 5.7 m
3 

target produksi tiap pekerja perbulan. 
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