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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PG (Pabrik Gula) Mojo didirikan pada tahun 1883 saat jaman penjajahan Belanda 

oleh  maskapai  Belanda  yang  bernama  NV  CULTURE  MASCAVAY  LAURE  yang 

berpusat di Denhaag dan Indonesia (Hindia Belanda saat itu) yag berpusat di Semarang.

Penggilingan pertama dilakukan pada tahun 1885 dengan tenaga kerjanya diambil 

dari orang-orang sekitar pabrik. Pada tahun 1958 pabrik ini diambil alih oleh pemerintah 

Indonesia  dengan  nama  perusahaan  perkebunan  Negara  baru  (PPNB)  dibawah 

departemen pertanian yang berpusat di Jakarta.

Di  antara  kepentingan  produksi,  dan  keselamatan  kadang-kadang  terdapat 

pertentangan.  Dalam  keadaaan  seperti  itu,  pengusaha  dan  buruh  mengorbankan 

persyaratan  keselamatan  dan  mengambil  resiko  terjadinya  kecelakan  kerja  untuk 

peningkatan produktivitas. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup 

luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan pemeliharaan moral kerja serta perilaku 

yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Perusahaan perlu melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja,  dan pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan produktivitas kerja karyawan. pelaksanaan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu dan sangat penting, karena membantu 

terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. 



Pembentukan panitia kesehatan dan keselamatan kerja diwajibkan diperusahaan 

tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  keselamatan  melalui  kerjasama  bipartite,  yaitu 

pengusaha  dan buruh.  Pada  kenyataannya  P.G Mojo  mempunyai  panitia  keselamatan 

kerja  namun yang  terjadi  dilapangan  hanya  sebuah  formalitas  perusahaan,  pergantian 

struktur  organisasi  panitia  keselamatan  kerja  setiap  tahun merupakan awal  vakumnya 

P2K3 (panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja) di PG Mojo, proses produksi 

yang tidak berjalan secara kontinyu melainkan dengan  masa tanam dan masa produksi.

Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan 

lingkungan.  Faktor  manusia  yaitu  tindakan  tidak  aman  dari  manusia  seperti  sengaja 

melanggar peraturan keselamatan kerja yang di wajibkan, kurang terampilnya pekerja itu 

sendiri.  Sedangkan faktor lingkungan yaitu  keadaan tidak aman dari  lingkungan kerja 

yang  menyangkut  antara  lain  peralatan  atau  mesin-mesin,  tetapi  frekuensi  terjadinya 

kecelakaan kerja lebih banyak terjadi karena faktor manusia, karena manusia yang paling 

banyak berperan dalam menggunakan peralatan di perusahaan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di PG Mojo Sragen diurutkan dari, nama pekerja, 

tanggal kejadian, jabatan, tempat terjadi kecelakaan, sebab-sebab terjadinya kecelakaan 

dan yang mengetahuinya/saksi,  akibat kecelakaan dan bagian yang terluka, diperlukan 

perawatan secara intensif atau tidak, dan keterangan.

Beberapa  kecelakaan yang  sering  terjadi  di  PG Mojo  adalah kejatuhan balok, 

bagian pengelasan, terkena cangkul saat mangambil ampas tebu, kejatuhan rantai katrol, 

kejatuhan ancer, terpeleset dari tangga, tersiram nira panas, tangan terjepit, kejatuan lori, 

terbentur,  tersangkut.  Dari  beberapa  kecelakaan  yang  terjadi  banyak  disebabkan  oleh 

kejatuhan benda-benda berat.



Dari beberapa kecelakaan kerja yang terjadi pada latar belakang masalah, penulis 

ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang 

terjadi di PG Mojo Sragen, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat mengurangi 

dan meminimalkan terjadinya kecelakaan pada saat melakukan aktivitas kerja.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai  dengan  uraian  latar  belakang  masalah  maka  dapat  dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana  pelaksanaan  program  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) 

karyawan pada PG Mojo? Seberapa besar pengaruh pelaksanaan program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3), dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan 

kerja  PG (pabrik gula)  Mojo? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk  mencegah  meluasnya  permasalahan  yang  ada,  maka  ruang  lingkup 

penelitian dapat dibatasi sebagai berikut :

1. Objek  penelitian  pada  bagian  produksi  dan  mesin-mesin  yang  dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja di P.G Mojo Sragen.

2. Pembahasan yang dilakukan adalah mengenai bahaya-bahaya yang terjadi yang 

disebabkan  oleh  manusia  atau  peralatan  yang  bekerja  serta  lingkungan  kerja. 

Termasuk didalamnya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

3. Data kecelakaan kerja yang diambil adalah data kecelakaan kerja 3 tahun mulai 

tahun 2006-2008.



1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 

P.G Mojo bagian produksi.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja  

3. Mengetahui  dan  menganalisis  pengukuran  hasil  usaha  program  keselamatan 

kerja P.G Mojo.

4. Untuk usulan perbaikan sistem kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan 

berdasarkan analisis yang di peroleh.

Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk membandingkan pengetahuan dari teori dan kenyataan di lapangan. 

Dan merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan 

Teknik Industri, UMS.

2. Bagi perusahaan 

Sebagai  bahan  masukan  bagi  perusahaan  di  P.G  Mojo  dalam  usaha 

meningkatkan Program kesehatan dan keselamatan pekerja..

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian  memberi  kontribusi  yang  positif  dan  juga  dapat  digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian dalam bidang yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam tugas akhir ini terdiri  dari  lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut ini:



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan dari tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Hasil teori yang akan di kemukakan dalam bab II yaitu pengertian dan tujuan, 

higene  perusahaan,  penyakit  kerja  diperkebunan,  unsur  yang  mendukung 

program keselamatan kerja, unsur keselamatan kerja, panitia keselamatan kerja, 

pengukuran mengunakan tingkat  frekuensi,  tingkat  keparahan (severity),  dan 

nilai  T  Score.  Diagram  Fish  Bone,  Serta  pengertian  sebab-sebab  dan 

pencegahan kecelakaan kerja.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas dan menjelaskan secara garis besar mengenai objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Serta bagaimana 

langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang 

digunakan dalam memecahkan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Berisikan tentang, pengumpulan data selama 3 tahun dari 2006 sampai 2008, 

pengukuran hasil usaha keselamatan kerja, analisis pengolahan data, program 

keselamatan kerja dan analisis keselamatan di P.G MOJO, jenis-jenis 

kecelakaan kerja, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, analisis 

diagram Fish Bone, upaya perbaikan sistem kesehatan dan keselamatan kerja di 

perusahaan berdasarkan analisis yang diperoleh.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Mengemukakan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian. 
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