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BAB I 

PENDAHULUAN                                  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman, banyak tercipta teknologi canggih. Teknologi 

canggih saat ini banyak diterapkan dalam sektor industri terutama pada unit produksi 

seperti penggunaan mesin-mesin untuk melakukan proses produksi. Pelaksanaan 

proses produksi banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Setiap kegiatan produksi 

terdapat potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga 

kerja. Potensi bahaya dapat berasal dari mesin, peralatan, lingkungan kerja ataupun 

dari manusia. Potensi bahaya yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

kecelakaan kerja. 

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan.  

Kecelakaan menyebabkan 5 jenis kerugian antara lain kerusakan, kekacauan 

organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan kecacatan, serta kematian 

(Suma’mur,1994).   

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan di 

perusahaan. Hubungan kerja artinya adalah kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh 

proses kerja atau yang berkaitan dengannya (Tarwaka, 2008). 

Data tahun 2012 menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 103.000 

kasus, 2011 sebanyak 99. 491 kasus dan tahun 2010 terjadi kecelakaan kerja 

sebanyak 98.711 kasus (Jamsostek, 2012). Data tersebut menunjukkan angka 
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kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi meskipun data menunjukkan ada 

kecenderungan tingkat kecelakaan  kerja di Indonesia meningkat. 

Indonesia sudah memiliki UU No. 1 tahun 1970 yang mengatur dengan jelas 

tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan 

keselamatan kerja. 

Berdasarkan UU  NO. 13 tahun 2003 pasal 86 menyatakan bahwa setiap 

pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan 

kerja.  

Untuk mendukung tercapainya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di 

tempat kerja serta menghindari berbagai kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan, 

maka diperlukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan demi kepentingan tenaga 

kerja dan perusahaan. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan berbagai cara yaitu 

eliminasi sumber bahaya, mengganti peralatan (substitusi), melakukan desain ulang 

dari perangkat kerja (engineering), administrasi (prosedur, aturan, durasi kerja, 

rambu, label), Alat Pelindung Diri (Sumakmur, 1996).  Salah satu cara lain yang 

dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan 

memelihara lingkungan kerja dengan penerapan 5R. Sasaran dari penerapan 5R 

adalah pengelolaan lingkungan kerja secara fisik. Lingkungan kerja memiliki peranan 

yang penting terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Tempat kerja yang 
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baik adalah tempat kerja yang aman.  Lingkungan kerja yang menyenangkan dan 

serasi akan mendukung tingkat keselamatan (Ramli, 2010).  

Ketatarumahtanggaan (housekeeping) pertama kali diperkenalkan oleh Hiroyuki 

Hirano dengan konsep 5S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Di Indonesia konsep 

5S disingkat dengan 5R Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. Sistem 5R merupakan 

sistem yang berasal dari Jepang yang merupakan dasar dari segala program 

peningkatan mutu dan produktivitas sebuah perusahaan.   

Tempat kerja yang bersih, nyaman, serta teratur dapat menciptakan suasana kerja 

yang nyaman.  Suasana nyaman di tempat kerja dapat mendorong semangat tenaga 

kerja yang akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Keselamatan dan 

produktivitas saling berhubungan erat (Suma’mur, 1994). Kecelakaan kerja dapat 

menurunkan produktifitas tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap produktivitas 

perusahaan. Produktivitas tidak dapat tercapai bila dalam proses produksi terjadi 

kecelakaan yang menyebabkan kualitas serta kapasitas produksi menurun.  

Penerapan program 5R merupakan langkah awal pencegahan kecelakaan kerja 

yang dapat mendukung tercapainya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di 

tempat kerja. Penerapan 5R sangat penting dan bermanfaat untuk mendukung 

kegiatan produksi di perusahaan. 5R  merupakan salah satu aspek yang harus 

dilaksanakan dalam program keselamatan kerja sebab dengan ketatarumahtanggaan 

yang baik di lingkungan kerja dapat menekan peluang kecelakaan kerja yang akan 

meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga 

kerja.  
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PT. X sudah menerapkan program 5R dalam kegiatan sehari-harinya dan telah 

berjalan selama lima tahun. Untuk mengetahui efektifitas program 5R dalam upaya 

pencegahan kecelakaan di PT. X, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

peranan 5R dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di unit  Rolling Mill Operation 

PT. X. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Proses produksi besi dan baja di PT. X menggunakan berbagai mesin berteknologi 

canggih. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada bagian proses produksi 

Rolling Mill Operation berada pada lingkungan yang berhubungan dengan mesin-

mesin serta peralatan yang memiliki potensi bahaya kecelakaan kerja seperti terjatuh, 

tertimpa, tertumbuk, terjepit, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu 

tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi, dan jenis 

lainnya. 

Pada kondisi seperti itu diperlukan pemeliharaan terhadap mesin-mesin produksi 

serta tata letak yang baik pada semua peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi. Pemeliharaan serta tata letak yang baik dapat memberikan rasa aman pada 

tenaga kerja. 

  Oleh karena itu, program 5R sangat penting diterapkan di perusahaan.  Penerapan 

5R dapat meningkatkan  safe action dan safe condition. Penerapan 5R yang baik 

dapat memperkecil terjadinya kecelakaan pada tenaga kerja dan secara tidak langsung 

juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas perusahaan. 
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Berkaitan dengan uraian di atas, sehingga diperlukan adanya penerapan 5R 

sebagai salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja. PT. X sudah menerapkan 5R 

dalam kegiatan sehari-harinya, sehingga perlu diketahui bagaimana peranan 

penerapan program 5R dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di unit produksi 

Rolling Mill Operation  PT. X. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana peranan penerapan program 5R dalam upaya 

pencegahan kecelakaan kerja pada unit Rolling Mill Operation PT. X ?” 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.1.4 Tujuan Umum 

Mempelajari peranan penerapan program 5R dalam upaya pencegahan 

kecelakaan kerja di unit Rolling Mill Operation di PT. X. 

1.1.5  Tujuan Khusus 

1. Mempelajari kebijakan perusahaan tentang penerapan program 5R di PT. X. 

2. Menilai penerapan program 5R di unit Rolling Mill Operation di PT. X 

3. Menggambarkan perbedaan jumlah kecelakaan kerja di unit Rolling Mill 

Operation di PT. X sebelum dan sesudah penerapan 5R 

4. Mengidentifikasi kecelakaan kerja berdasarkan jenis pada tenaga kerja di 

unit Rolling Mill Operation di PT. X sebelum dan sesudah penerapan 5R 
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5. Menggambarkan perbedaan jumlah kecelakaan akibat unsafe condition dan 

unsafe action di unit Rolling Mill Operation di PT.X sebelum dan sesudah 

penerapan 5R 

6. Menggambarkan perbedaan frequency rate dan severity rate di unit Rolling 

Mill Operation di PT. X sebelum dan sesudah penerapan 5R 

1.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang bermanfaat, menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai peranan penerapan program 5R serta meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam bidang penelitian dan penyusunan karya 

tulis. 

2. Bagi peneliti lain 

Dapat memberikan masukan serta sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi perusahaan 

a. Dapat memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penerapan program 5R bagi PT. X 

b. Dapat digunakan sebagai data pelengkap penilaian tentang penerapan 5R 

di tempat kerja 
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