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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam 

sistem tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. K3 

tidak saja penting dalam hal jaminan dan kesejahteraan sosial para pekerja, tetapi 

berdampak juga pada keberhasilan jalanya perusahaan. Dengan adanya penerapan 

prosedur K3, perusahaan bisa meminimalisir kasus kecelakaan yang akan 

mengakibatkan kerugian materi dan korban jiwa. Kecelakaan kerja bisa diakibatkan 

oleh kurangnya pengetahuan dari tenaga kerja, human behavior, terutama ketika 

dihadapkan dengan teknologi atau alat baru yang tidak sesuai dengan ukuran 

antrhopometri tenaga kerja Indonesia (Suma’mur, 2009). 

PT Perkakas Rekadaya Nusantara (PRN) merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur dengan ruang lingkup produksi komponen otomotif, tools, jigs 

dan spesial mesin yang memenuhi standar kualitas internasional. PT Perkakas 

Rekadaya Nusantara saat ini sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja yang baik dengan menggunakan occupational health and safety 

assessment series 18001 OHSAS. Namun, dalam proses produksinya masih saja 

terjadi beberapa kasus kecelakaan yang didukung oleh data statistik kecelakaan 2016 

didapatkan Safe-T-Score (SS) sebesar 2,42 dimana Safe-T-Score (STS) standar 

perusahaan adalah 2 maka STS 2016 melebihi toleransi, yang artinya ada penurunan 

kinerja pada K3 perusahaan dan yang mengakibatkan kerugian seperti 0.28 hari 

hilang dari 1000.000 jam kerja manusia dan 0.13 hari hilang/ insiden. 

Dengan melihat adanya potensi bahaya serta penanganan kecelakaan kerja yang 

belum berjalan dengan baik, perusahaan membutuhkan Job Safety Analysis (JSA). 

JSA digunakan sebagai upaya mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terdapat di 

lingkungan kerja, beserta cara pengendalian atau penanggulangan guna mencegah 
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terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul dari suatu 

pekerjaan. 

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Sebelumnya 

NO 
NAMA 

PENELITI 

METODE 

PENELITI

AN YANG 

DIGUNAK

AN 

OBJEK 

PENELITI

AN 

HASIL 

PENELITIAN 

YANG 

DIPEROLEH 

KESIMPULAN 

1 

 

 

Kustianingsih 

(2011) 

FMEA Industri 

lampu 

pijar 

RPN = 

terpeleset, 

tersandung, 

jatuh, 

Perusahaan 

belum membuat 

JSA 

Perbaikan materi training 

dan cara penyampaian 

materi oleh departemen 

EHS, sehingga karyawan 

lebih bisa menerima dan 

menyerap materi training 

yang diberikan. 

2 Said (2012) JSA Terminal 

y PT. X 

Sumber daya 

manusia, metode 

dan fasilitas 

masih belum 

mendukung 

pelaksanaan 

teknik JSA 

dalam 

identifikasi 

bahaya. 

Rekomendasi pembuatan 

JSA oleh HES, 

melakukan monitoring 

berkala setiap 

minggunya, memberikan 

modul JSA kepada setiap 

pekerja. 

3. Pertiwi 

(2013) 

 

JSA Manufakt

ur Bodi 

kendaraan 

Bahaya dari 

keselamatan 

yang bersifat 

mechanical, dan 

electrical serta 

bahaya 

kesehatan yang 

bersifat physical 

Rekomendasi  alat 

pelindung diri yang 

diberikan untuk 

melakukan proses 

menggerinda yaitu safety 

goggles, face shields, 

masker, ear plug, safety 

gloves, safety shoes dan 

safety harness. 
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Tabel 1. 2 Tabel Lanjutan Penelitian Selanjutnya 

NO 
NAMA 

PENELITI 

METODE 

PENELITIAN 

YANG 

DIGUNAKAN 

OBJEK 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

YANG 

DIPEROLEH 

KESIMPULAN 
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Kelvin dkk 

(2015) 

PRINSIP 

SEGITIGA API 

Textile 5 (lima) lokasi 

kebakaran tertinggi 

adalah area A, B, 

G, F dan K.  

Rekomendasi  alat 

pelindung diri yang 

diberikan untuk 

melakukan proses 

menggerinda yaitu 

safety goggles, face 

shields, masker, ear 

plug, safety gloves, 

safety shoes dan 

safety harness 

5 Estianto 

(2016) 

HIRA + 

HAZOP 

Garmen (batik) Terdapat potensi 

bahaya, sumber 

bahaya tempat 

kerja (1 potensi), 

sikap kerja (13 

potensi), alat kerja 

(3 potensi), 

prosedur kerja (2 

potensi), dan 

lingkungan kerja 

fisik (1 potensi) 

Perbaikan teknis : 

alat kerja yg 

ergonomis, 

Administrasi  : 

penggunaan APD, 

display.SOP, 

pelatihan K3 

6 Penelitian 

ini  

JSA + Analisis 

Risiko 

Manufactur 

(produk 

otomotif) 

Usulan rancangan 

Job Safety Analysis 

(JSA) dan 

Penilaian Risko 

Didapatkan 3 kategori 

Risiko yaitu rendah 

moderat dan 

signifikan, 8 JSA pada 

lini produksi steering 

shaft 
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Berdasarkan hasil sintesis terhadap permasalahan yang ada di perusahaaan, metode-

metode penyelesaian masalah yang digunakan serta analisis komprehensif terhadap 

beberapa penelitian yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan 

dibahas lebih lanjut adalah ketidaksesuaian perilaku operator ketika melakukan 

kegiatan produksi dengan standar manajemen K3 yang dapat mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan kerja pada area lini produksi steering shaft di PT Perkakas 

Rekadaya Nusantara. 

Tabel 1. 3 Hasil Survei Kuesioner 

Kuesioner 
Jawaban (%) Responden 

(0rang) 
Ya  Tidak 

Pengalaman kecelakaan atau hampir celaka 70 30 10 

pengalam cedera akibat kecelakaan kerja 43 57 7 

pengalam cedera berat akibat kecelakan 

kerja 
33 67 3 

             (Sumber: Data Diolah) 

 Tabel 1.3 menunjukan hasil dari survey menggunakan kuesioner dimana 70% dari 10 

operator di lini produksi steering shaft pernah mengalami kecelakaan kerja yang 

diakibatkan oleh perilaku dan kondisi seperti unsafe action. Dengan menggunakan 

metode Job Safety Analysis (JSA), setiap potensi bahaya dari urutan pekerjaan yang 

ada dalam proses produksi steering shaft akan diketahui pekerjaan mana yang kritis 

sehingga manusia (oprator) dapat lebih peduli akan potensi risiko dan dampak yang 

ada pada kegiatan kerja yang dilakukanya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Potensi bahaya apa saja yang terdapat pada satu lini produksi produk Steering 

shaft? 

2. Risiko apa yang paling tinggi pada satu lini produksi Steering shaft? 

3. Bagaimana cara agar bisa mengurangi pekerjaan yang berpotensi tinggi 

mengakibatkan kecelakaan? 
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4. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran pegawai terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi potensi bahaya dalam satu lini produksi produk Steering 

shaft. 

2. Mengidentifikasi risiko dalam satu lini produksi produk Steering shaft. 

3. Membuat usulan rancangan dengan menyusun Job Safety Analysis (JSA) pada 

satu lini produksi produk Steering shaft. 

4. Menentukan tindakan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu produk yaitu Steering shaft pada PT 

Perkakas Rekadaya Nusantara. 

2. Penelitian hanya dilakukan dengan mengamati aktivitas dan urutan kerja 

pekerja. 

3. Penelitian ini dilakukan pada area lini produksi steering shaft yang 

diantaranya ada 8 proses. 

4. Data yang dihasilkan berdasarkan observarsi langsung pada lini produksi 

steering shaft. 

5. Pengamatan hanya dilakukan dengan mengamati potensi bahaya pada setiap 

mesin dan operator. 

6. Data yang digunakan adalah data kecelakaan tahun 2016. 

7. Penelitian ini bersifat analisis yang menghasilkan usulan rekomendasi 

perbaikan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Dapat mengimplementasikan hasil usulan rancangan Job Safety Analysis 

sehingga akan memberikan edukasi terhadap manusia (operator) akan 

potensi, risiko dan dampak apa saja yang muncul pada saat melakukan 

kegiatan pekerjaan. 

b. Dapat mengetahui tindakan-tindakan perbaikan apa saja yang harus 

dilakukan terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

operator menjadikan K3 sebagai gaya kerja di PT Perkakas Rekadaya 

Nusantara. 

2. Bagi Penulis 

a. Penulis dapat memperoleh ilmu baru dari lingkungan kerja yang nyata dan 

pengetahuan tentang K3 dalam dunia kerja di PT Perkakas Rekadaya 

Nusantara. 

b. Penulis dapat mengaoplikasikan ilmu yang telah di dapat sewaktu 

perkuliahan. 

3. Bagi Bidang Teknik Industri 

a. Menerapkan kemampuan analisis dalam Teknik Industri untuk 

meminimasi atau menghilangkan tingkat potensi terjadinya kecelakan 

kerja. 

4. Bagi Pembaca 

a. Pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai refrensi penelitian 

selanjutnya 

b. Pembaca dapat mengetahui tentang K3 secara umum. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan, 

agar sesuai dengan aturan dan urutan yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan 

penelittian laporan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULIAN 

Bab ini menampilkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan keselamatan dan 

kesehatan kerja, yang berkenaan dengan metode Job Safety Analysis dan Penilaian 

Risiko. 

BAB III METODOLOGI PERNELITIAN 

Bab ini menguraikan urutan penelitian ini yang diantaranya rumusan masalah,tujuan 

penelitian, batasan masalah , beserta langkah pengerjaan penelitian ini dari awal 

sampai dengan akhir untuk menyelesaikan masalah. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menampilkan hasil pengumpulan data observasi langsung pada arena lini 

produksi steering shaft di PT PRN, data masalalu beserta pengolahan data yang akan 

menghasilkan analisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

BAB V ANALISIS 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan data yang berlandaskan teori 

sesuai dengan metodologi penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian dan 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak perusahaan 

khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 


