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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Omron Manufacturing of Indonesia merupakan merupakan 

perusahaan yang memproduksi alat-alat elektronik seperti Relay dan Switch. 

Produk yang dihasilkan diekspor diluar negeri dan didalam negeri. Dalam 

menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi tentunya 

diperlukan desain perencanaan, organisasi, dan manajemen yang baik. Selain 

itu fasilitas kerja dan lingkungan yang menjamin keselamatan, keamanan, 

dan kenyamanan kerja menjadi faktor terpenting didalam menunjang 

keberhasilan perusahaan.  

Setiap lingkungan kerja perusahaan tidak terlepas dari sumber-

sumber potensi bahaya yang bisa mengakibatkan kerugian baik perusahaan 

dan karyawan. Berbagai teknologi dan peralatan yang merupakan hasil riset 

dan karya manusia disamping bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam 

melakukan aktivitas juga membawa dampak dan risiko mencelakaan 

penggunannya jika tidak menguasai dan memahami cara penggunaannya. 

Pemakaian alat, mesin, material, fasilitas kerja, lingkungan kerja, dan proses 

produksi menjadi penyebab utama sumber bahaya. Sehingga setiap 

perusahaan diharus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memanajemen risiko-risiko yang 

mengakibatkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Setiap perusahaan dituntut untuk wajib menerapkan SMK3 yang 

menjadi kesepakatan bersama baik nasional dan internasional, OHSAS, ISO 

yang menjadi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Peraturan 

pemerintah  Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang K3 Nomor 1 

Tahun 1970, menimbang bahwa setiap tenaga kerja berhak mandapatkan atas 

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatakan produktivitas nasional. Sedangkan untuk Peraturan 
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pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan 

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, menimbang bahwa 

untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang 

penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

 PT. Omron Manufacturing of Indonesia telah menerapkan SMK3 

sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan seluruh karyawannya 

dibawah unit divisi General Affair (GA). Dalam rangka mewujudkan SMK3 

diperlukan manajemen risiko guna meminimalisir bahaya atau risiko 

kecelakaan. Bentuk manajemen yang dilakukan unit K3 yaitu dengan 

mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian, dan bagaimana membuat 

pengendalian untuk meminimalisir terjadinya Kecelakanan dan Kesehatan 

Kerja. Perbaikan SMK3 dilakukan dengan metode Hazard Identification Risk 

Assessment and Risk Control (HIRARC). HIRARC merupakan identifikasi 

bahaya yang akan timbul dari setiap aktivitas, melakukan penilaian terhadap 

risiko dan memberikan solusi pengendalian dalam rangka mewujudkan zero 

accident sebagai target perusahaan. Penyusunan dokumen HIRARC nantinya 

akan dijadikan program perusahaan untuk memanajemen risiko. 

Salah satu departemen yang dimiliki PT. Omron Manufacturing of 

Indonesia adalah departemen PMD (Part Manufactur Division) yang 

memproduksi produk stamping dan molding. Kecelakaan pada departemen 

ini masih sering terjadi mulai dari kecelakaan ringan hingga berat dan 

gangguan kesehatan yang dapat merugikan bagi pekerja dan perusahaan. 

Potensi bahaya pada departemen PMD adalah proses produksi penggunaan 

alat mesin, maintenance, repair dan penyimpanan baik bahan baku ataupun 

barang jadi berupa part. Dimana part hasil produksi stamping dan molding 

akan dikirim ke bagian departemen Switch dan Relay untuk dirakit 

(assembly) menjadi produk komponen elektronik berupa produk Switch dan 

produk Relay. Sehingga departemen PMD apabila terjadi permasalahan, akan 

berdampak pada devisi yang lain. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah mengenai penelitian PT. Omron 

Manufacturing of Indonesia sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Risiko Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja PT. Omron Manufacturing of Indonesia? 

2. Bagaimana perusahaan melakukan pengendalian risiko dengan cara  

identifikasi risiko, penilaian risiko dan pengendalian risiko bahaya untuk 

meminimalisir gangguan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Omron 

Manufacturing of Indonesia divisi PMD? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan di departemen PT. Omron 

Manufacturing of Indonesia sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Risiko 

Keselamatan dan Kesehatan di PT. Omron Manufacturing of Indonesia. 

2. Melakukan strategi pengendalian dengan cara identifikasi risiko, 

penilaian risiko dan pengendalian risiko bahaya untuk meminimalisir 

gangguan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Omron Manufacturing of 

Indonesia divisi PMD? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan di PT. Omron 

Manufacturing of Indonesia sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan perusahaan untuk melakukan manajemen 

risiko, dengan melakukan identifikasi sumber bahaya, penilaian risiko, 

dan pengendalian risiko yang ditimbulkan. 

2. Hasil penilaian risiko dapat digunakan untuk dokumentasi perusahaan 

dan sebagai persyaratan memperoleh sertifikat K3. 

3. Menjalin kerja sama antara perusahaan  dalam membina mahasiswa untuk 

mendapatkan pengalaman kerja dan pengembangan perusahaan. 

4. Laporan hasil penelitian tugas akhir dapat dijadikan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan. 
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1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan di PT. 

Omron Manufacturing Of Indonesia sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di PT. Omron Manufacturing of Indonesia pada 

departemen PMD (Part Manufactur Division) yang memproduksi produk 

stamping dan molding. 

2. Penelitian dilakukan mengenai manajemen risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan menggunakan metode hazard identification risk 

assessment and risk control  (HIRARC). 

3. Penelitian dilakukan hanya sebatas pembuatan SOP pada divisi 

Keselamatan dan Kesehatan untuk memanajemen risiko perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyelesaian mengenai penelitian tugas akhir yang dilakukan 

di PT. Omron Manufacturing of Indonesia sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dari permasalahan dari 

sistem yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang beberapa teori yang digunakan dalam 

mendukung penelitian dan sebagai pedoman untuk menganalisa masalah 

yang diteliti. Sumber teori yang digunakan didapat dari buku, jurnal ilmiah, 

dan referensi lain sebagai dasar dan pedoman yang mendukung dalam 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan peneliti, mulai dari 

obyek penelitian, tata cara penelitian,  data yang diperlukan, analisa yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah, dan kerangka pemecahan masalah 

yang disajikan dengan flow chart. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum dari perusahaan dan pembahasan 

hasil penelitian tentang metode yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisa dalam penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan perbaikan dalam permasalahan dan gambaran 

umum tentang perusahaan. 

 


