
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, penerapan standar kesehatan, keselamatan 

kerja yang biasa disingkat K3 merupakan salah satu tuntutan utama dalam 

pemenuhan standar internasional terhadap suatu produk barang atau jasa yang 

harus memenuhi persyaratan khusus seperti the International Organization for 

Standardization (ISO) dan Occupational Health and Safety Assesment Series 

(OHSAS). Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan langkah agar 

pengawasan ketenaga kerjaan dapat dilaksanakan sesuai standar internasional 

yang terwujud melalui Undang-undang 21 tahun 2003 tentang pengesahan 

konverensi International Labour Organization (ILO) No. 81  mengenai 

pengawasan ketenaga kerjaan dalam industri dan perdagangan. 

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat, turut menjadi penyebab 

masalah pada kesehatan keselamatan kerja. Masalah ini harusnya sesegera 

mungkin diatasi, karena cepat atau lambat dapat menurunkan kinerja dan 

produktivitas suatu  perusahaan baik pada sumber daya maupun lainnya. Oleh 

karena itu sangat penting bagi suatu prusahaan untuk menerapkan sistem 

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) seperti yang diatur dalam 
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peraturan menteri tenaga kerja No. per 05.MEN/1996 atau pun dengan OHSAS 

18001 berlaku untuk semua jenis perusahaan.  

Pengadaan mesin dan peralatan produksi dapat membantu 

meningkatkan produktivitas, namun  dapat menimbulkan kerugian jika tidak 

dijalankan oleh ahlinya dan dapat memakan korban bagi karyawan, serta meledak 

atau terbakar karena prosedur yang tidak sesuai, kejadian tersebut dapat dikaitkan 

sebagai kecelakaan kerja. Adanya permasalahan kecelakaan kerja akan 

berdampak buruk bagi perusahaan, karena akan timbul kerugian bagi perusahaan 

tersebut untuk membiayai perbaikan mesin-mesin atau peralatan produksi yang 

rusak serta pengobatan jika ada korban dalam kecelakaan tersebut.  

PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts Pati, 

merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan ringan yang 

menghasilkan produk kacang kulit Original, kacang kulit rasa, dan kacang kulit 

BIGA (Biji Tiga). Untuk permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja para 

karyawan sudah memiliki penangannan tersendiri, namun kecelakaan kerja yang 

terjadi tiap bulannya masih cukup tinggi, kecelakaan kerja yang terjadi seperti 

kaki terlindas gotrok, kaki tertimpa matrial produksi, telapak tangan tergores, jari 

terjepit las injak, kaki terperosok ampalan, dan lain sebagainya. Permasalahan-

permasalahan ini dapat dilihat pada data kecelakaan kerja yang ada tiap bulannya. 

Penyebab terjadinya kecelakaan kerja diantaranya karena kurangnya 

ilmu pengetahuan serta kebiasaan pekerja dalam bekerja, selain itu kecerobohan 

pekerja dalam bekerja mengakibatkan timbulnya kecelakaan kerja yang sangat 
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fatal, maka dibutuhkan solusi untuk menghindari dan mengurangi bahaya 

kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh hal-hal diatas. Suatu wadah yang 

menangani kecelakaan kerja sendiri sering disebut (SMK3) yaitu  Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dalam manajemen ini aspek 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja tidak akan bisa berjalan tanpa adanya 

intervensi dari manajemen berupa upaya terencana dan terarah untuk 

pengelolaannya.  

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) 

merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi 

struktur organisasi, perancangan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses 

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 

pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kasehatan kerja dalam 

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sehingga dengan diadakannya 

SMK3 maka diharapkan PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts 

Pati untuk dapat mengelola atau mengurangi risiko yang ada dalam perusahaan 

agar kejadiaan yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

dapat dihindari. 

 

 

 

 



4 
 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitinian studi kasus PT 

Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts Pati adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi permasalahan K3 yang terjadi di PT. Garudafood 

Putra Putri Jaya? 

2. Bagaimana menerapkan pengembangan manajemen K3 di PT. Garudafood 

Putra Putri Jaya dengan analisis manajemen risiko? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini sesuai dengan yang direncanakan, dan lebih jelas 

terfokus pada masalah yang akan dibahas maka perlu dibuat batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data kecelakaan kerja selama 1 tahun, mulai dari 

bulan september 2012 sampai bulan september 2013. 

2. Metode yang digunakan untuk menanggulangi kecelakaan kerja menggunakan 

analisis manajemen risiko. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui permasalahan K3 yang dialami oleh PT. Garudafood Putra Putri 

Jaya. 
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2. Melakukan manajemen risiko untuk menanggulangi potensi terjadinya 

kecelakaan kerja di PT. Garudafood Putra Putri Jaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari dan dapat 

mengaplikasikan penelitian kesehatan keselamatan kerja dengan 

menggunakan metode manajemen risiko. 

2. Bagi Perusahaan dapat mengetahui risiko dan menghindarkan risiko dari 

kecelakaan kerja yang mungkin terjadi untuk diminimalkan ataupun zero 

ancident.  

3. Bagi Universitas secara tidak langsung membantu dalam perkembangan dunia 

industri saat ini untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dengan 

menerapkan teori yang didapat dari perkuliahan dan diaplikasikan ke dunia 

industri tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 

dibahas pada masing-masing bab sehingga dalam setiap bab akan memiliki 

pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut  : 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan dan asumsi yang di gunakan 

dalam memecahkan masalah, serta sistematika penulisan yang di 

gunakan dalam penyusunan penelitian ini. 

 BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan untuk 

mengolah dan menganalisa data-data yang telah diperoleh dari 

pelaksanan penelitian ini, teori yang ada pada penelitian ini adalah 

tentang SMK3, manajemen resiko dan data-data pendukung kualitatif 

dan kuantitatif lainnya. teori yang di gunakan dalam bab ini akan 

dipakai sebagai landasan penelitian untuk menjalankan penelitiannya 

sehingga kebenaran dari metode yang ada dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

melakukan penyusunan penelitian ini yang digambarkan dalam bentuk 

flowchart dimana tahapan tersebut dapat di jadikan sebagai titik fokus 

atau acuan bagi peneliti untuk menjalankan penyusunan penelitiannya. 

 BAB IV  PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini berisikan tentang kegiatan penelitian yang dilakukan, informasi 

dan data yang didapatkan dari hasil penelitian. Di bab ini data 
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pendukung serta metode yang digunakan, perhitungan matematis dari 

data yang telah didapatkan juga hasil penelitian dan pembahasan dari 

pengolahan data serta solusi perbaikan yang didapatkan sebagai saran 

perbaikan penulis untuk perusahaan nantinya dalam melakukan 

penelitian ini. 

 BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Menuliskan beberapa hasil dari rangkaian proses penelitian yang telah 

dilakukan, penjelasan dan pemaparan apakah penelitian layak menjadi 

solusi dan saran bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan 

perusahaan kedepannya. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 


