
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kecelakaan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja adalah kecelaaan kerja yang berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit 

yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan berangkat dari rumah menuju ketempat kerja dan kembali lagi ke rumah 

melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui (Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, 1999). Kecelakaan (accident) merupakan bukan suatu peristiwa 

tunggal. Kecelakaan merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling 

berkaitan yang ditimbulkan oleh kelemahan pimpinan, pekerja, prosedur kerja yang 

tidak memadai. Serta tindakan para pekerja yang tidak aman sehingga berakibat pada 

turunnya tingkat produktivitas kerja. Salah satu cara untuk mencegah kecelakaan yang 

terjadi pada tempat kerja adalah dengan menetapkan sistem manajemen yang dapat 

melindungi tenaga kerja dan kecelakaan kerja dan menghindari kerugian yang besar 

terhadap perusahaannya. Salah satu sistem manajemen yang harus diterapkan adalah 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).  

Untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja atau menghilangkan angka 

kecelakaan kerja perlu dilakukan sebuah langkah antisipasi baik dari pihak pekerja 

maupun pihak manajemen perusahaan. Kesadaran karyawan terhadap Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) ditunjukkan dengan sikap profesional yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Sedangkan untuk insiden merupakan suatu keadaan dimana 

kecelakaan kerja hampir terjadi, dan apabila sampai terjadi akan menimbulkan 

kecelakaan kerja (Accident) yang akan berakibat fatal, baik untuk pekerja sendiri 

maupun bagi nama baik perusahaan yang akan menyebabkan kerugian, tidak hanya 

materi maupun non-materi. Maka dari itu adanya Sistem Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) merupakan sebuah sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa 

kontruksi untuk meminimalkan dan menghindari dari risiko kerugian moral maupun 

material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan 

sekitarnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien serta 



 

terciptanya tempat kerja yang aman (PP RI No. 50 Tahun 2012). Dengan hal untuk 

meminimalkan angka kecelakaan kerja pada industri dapat dilakukan studi karateristik 

tentang kecelakaan agar upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dipilih 

melalui pendekatan yang paling tepat.  

Analisa tentang kecelakaan dan risiko dilakukan atas dasar pengenalan atau 

identifikasi bahaya dilingkungan kerja dan pengukuran bahaya ditempat kerja. Secara 

garis besar ada empat faktor utama yang mempengaruhi kecelakaan kerja, yaitu faktor 

manusia, alat, atau mesin, material dan lingkungan (Suma’mur 1986 dalam Fil, 2013). 

International Labour Organization (ILO), mencatat sebanyak 1,1 juta pekerja 

meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja setiap 

tahunnya. Sekitar 80-85% terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pekerja 

tidak mengunakan APD. Dari 250 juta kasus, 300.000 kasus merupakan kecelakaan 

kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, dan 160 juta disebabkan oleh penyakit 

akibat kerja (kelelahan, faktor lingkungan dan lain  sebagainya). Angka kecelakaan 

kerja pada tahun 2018 mencapai 173.105 kasus meningkat dari tahun sebelumnya 

yaitu 123.041 kasus (BPJS, 2018).  

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri formulasi 

pestisida dan pembuatan pupuk kimia yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan 

baku utama, bahan baku yang berupa kimia ini merupakan bahan yang berbahaya dan 

beracun dalam proses industrinya. Berdasarkan survey pendahuluan pada unit 

herbisida, penyakit akibat kerja yang terjadi disebabkan oleh kondisi udara yang telah 

terkontaminasi dan berdampak pada gangguan pernafasan sebesar 60%. 

Dengan adanya data kasus kecelakaan kerja dapat dianalisis untuk mencari tau 

faktor bahaya yang ditimbulkan dan pengendalian menggunakan metode Hazard 

Identification Risk Assessment (HIRAC). Metode Hazard Identification Risk 

Assessment Control (HIRAC) adalah salah satu metode dengan teknik identifikasi, 

penilaian dan pengendalian risiko yang digunakan untuk meninjau proses pada sebuah 

sistem secara sistematis (Samosir, 2014). Dengan menerapkan metode Hazard 

Identification Risk Assessment Control (HIRAC).  

Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menganalisis tingkat potensi Hazard dan penilaian risiko serta upaya pengendalian. 

Penelitian menggunakan metode Hazard Identificarion Risk Assessment Control 



 

(HIRAC) untuk menganalisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di unit 

herbisida di PT X. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Risiko apa saja yang mungkin muncul menjadi penyebab adanya kecelakaan di unit 

Herbisida? 

2. Bagaimana analisis risiko Keselamatan kerja dengan metode HIRAC di Unit 

Herbisida? 

3. Bagaimana tindakan pengendalian risiko yang terjadi di Unit Herbisida dengan 

menggunakan metode HIRAC? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian sebagai berikut  

1. Untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul di unit herbisida. 

2. Untuk mengetahui analisis risiko  keselamatan kerja dengan metode HIRAC di unit 

herbisida. 

3. Untuk mengtahui tindakan pengendalian risiko yang terjadi di unit herbisida dengan 

metode HIRAC. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengidentifikasi risiko yang muncul di unit herbisida. 

2. Dapat mengetahui analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode 

HIRAC di unit herbisida. 

3. Memberikan masukkan kepada perusahaan dalam memberi prioritas dan langkah 

pengendalian risiko dengan menggunakan metode HIRAC. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Pada Unit Produksi Herbisida di PT X. 

2. Dilakukan untuk menganalisa dan mengkelompokkan risiko yang ada 1 unit di 

perusahaan tersebut (unit herbisida). 

3. Aktivitas dan proses produksi tidak mengalami perubahan selama penelitian dilakukan. 

 


