
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi 

telah mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan 

perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya adalah 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Manusia bukan sekedar 

alat produksi tetapi merupakan aset perusahaan yang sangat berharga 

sehingga harus dilindungi keselamatannya. Sebagai akibatnya, perhatian 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mulai meningkat dan ditangani 

sebagai bagian penting dalam proses produksi (Ramli, 2009). 

       Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, dimana sekitar 

160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja, dan menyebabkan 

kematian sebanyak 2,2 juta serta kerugian finansial 1,25 Triliun USD. 

Sedangkan di Indonesia menurut PT. Jamsostek (persero) dalam periode 

2002-2005 terjadi lebih dari 300 kecelakaan kerja, yang mana sebanyak 

5000 jiwa menyebabkan kematian, 500 jiwa menyebabkan cacat tetap 

dengan kompensasi lebih dari 550 milyar. Kompensasinya adalah sebagian 

dari kerugian langsung dari 7,5 juta pekerja sektror formal yang aktif 

sebagai peserta jamsostek. Diperkirakan kerugian tidak langsung dari 

seluruh sektor formal adalah lebih dari 2 triliun dimana sebagian besar 

merupakan kerugian dunia usaha. Dengan kata lain inilah hilangnya 
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produktivitas dunia usaha karena faktor K3. Begitu pula ILO yang 

menyatakan bahwa dari tingkat “compentitiveness” karena faktor K3, 

indonesia adalah negara ke 2 dari bawah dari lebih 100 negara yang 

disurvey (DK3N, 2007). 

       Berdasarkan Data PT Jamsostek Kanwil V Jateng dan DIY bahwa 

sampai Agustus 2012, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi 31 kasus 

perhari. Di Kabupaten Pati, Blora, kudus, dan Rembang terdapat 1500 

kasus kecelakaan kerja yang tercatat oleh PT Jamsostek cabang Kudus 

(Prambudi,2013) 

       PT. Aneka Adhi logam Karya merupakan Perusahaan swasta nasional 

yang bergerak pada pembuatan logam, baja untuk keperluan industri, 

peralatan rumah tangga, pertanian. Proses produksi berupa penuangan cor 

logam pipe fitting dengan spesifikasi ductile cast iron. Proses kerja yang 

dilakukan menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan 

bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair 

akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga 

cetak (cavity) sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah 

logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan 

disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. 

       Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada bulan maret 

2016 terhadap lingkungan kerja dan tenaga kerja didapatkan adanya 

peralatan kerja yang tidak aman, bahan produksi yang berantakan serta 

tajam, lantai yang bergelombang atau tidak rata, pembuangan limbah yang 
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tidak pada tempatnya, kabel yang berserakan, penerangan yang kurang di 

beberapa bagian pekerjaan, tidak adanya pembatas pada wadah untuk 

peleburan baja menjadi baja cair, serta tidak tersedianya Alat Pelindung 

Diri (APD), hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja pada 

pengecoran logam terdapat potensi bahaya sangat tinggi yang dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). 

       Dari hasil wawancara terhadap 10 tenaga kerja terdapat 7 pekerja 

pernah melihat kejadian kecelakaan kerja bahkan 5 di antaranya pernah 

mengalami sendiri kecelakaan kerja. Dari hasil tersebut didapat bahwa 

proses induksi dan pengecoran/pencetakan logam adalah kegiatan yang 

paling sering terjadi kecelakaan dan tidak jarang berakibat fatal seperti 

pada proses induksi dan pengecoran/pencetakan terdapat besi plat cair 

dengan panas ± 1500
o
 C dimana lelehan besi cair tersebut mengenai tubuh 

pekerja. Beberapa waktu lalu terdapat 3 karyawan pingsan karena 

kelelahan, kebisingan impulsif dari cetakan, kaki sering terkena lelehan 

besi cair yang mengalir dari cetakan. Adapun proses kegiatan seperti 

pemilihan bahan, proses pemisahan atau penghalusan, dan proses finishing 

yang juga memiliki potensi bahaya cukup tinggi. 

       PT. Aneka Adhilogam Karya, Ceper, Klaten belum pernah melakukan 

pekerjaan aman menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). Oleh 

karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan analisis pekerjaan 

aman tempat kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya, Ceper, Klaten dengan 

menggunakan metode job safety anaysis. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 

“Bagaimana penerapan Job Safety Analysis (JSA) sebagai upaya 

pengendalian risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pengecoran logam di 

pt aneka adhilogam Karya ceper klaten?” 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

       Untuk mengetahui Job Safety Analysis (JSA) sebagai upaya 

pengendalian risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pengecoran logam 

di PT Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang memiliki risiko 

kecelakaan tinggi 

b. Untuk menguraikan pekerjaan yang berisiko tinggi kedalam langkah-

langkah dasar pekerjaan 

c. Untuk menentukan pengendalian risiko yang tepat sesuai tingkat 

risiko kecelakaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

a. Dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan 

mengenai Job Safety Analysis (JSA) 

b. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi khususnya Job Safety 

Analysis (JSA) di  PT. Aneka Adhilogam Karya Logam Batur, 

Ceper, Klaten. 

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

a. Menambah wawasan dalam upaya meningkatkan kualitas 

mahasiswa, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas 

dan mampu bersaing di dunia kerja 

b. Menambah kepustakaan tentang kesehatan keselamatan kerja, 

khususnya mengenai penerapan Job safety Analysis. 

3. Bagi Tenaga kerja 

       Untuk dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan 

mempunyai potensi bahaya tinggi, sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan. 
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4. Bagi Peneliti  

a. Dapat mengaplikasikan teori-teori mata kuliah yang didapatkan di 

bangku kuliah dan mendapat pengalaman secara langsung melalui 

pengamatan secara langsung. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai baru terkait 

dengan penelitian yang dilaksanakan 

c. Dapat mengetahui kesesuaian penerapan  metode JSA 

5. Bagi Peneliti Lain 

a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk 

melakukan atau mengembangkan penelitian selanjutnya 

b. Sebagai masukan kepada pihak yang berminat untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 


