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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Di era globalisasi ini, perkembangan perkembangan berbagai macam 

teknologi yang canggih sangat sering kita jumpai dan menjadi bagian penting 

dalam sebuah perusahaan. Adanya teknologi yang canggih, maka nantinya 

perusahaan akan memperoleh hasil-hasil produksi yang cepat dan konsisten. 

Tetapi pada dasarnya teknologi juga dapat menjadi ancaman bagi manusia apabila 

tidak digunakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Ketrampilan manusia juga 

harus diperhitungkan dalam mengendalikan mesin yang berat dan ringan agar 

kecelakaan kerja dapat terminimalisir. 

  Lingkungan kerja yang baik dan nyaman harus dapat diusahakan agar 

para pekerja dapat melakukan pekerjaan tanpa mengalami gangguan. Rasa 

semangat dari para pekerja juga dapat timbul dari lingkungan kerja yang indah, 

nyaman, kondusif, dan penataan tempat kerja yang baik. Hal tersebut akan 

berdampak langsung dengan hasil produksi dan perkembangan perusahaan. 

  Keadaan tempat kerja yang kotor, sampah yang berserakan. debu, 

keadaan dinding, atap, dan ventilasi yang kurang baik dapat membuat 

menurunnya produktivitas kerja dari para pekerja. Dan yang lebih membahayakan 

lagi bila terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, karena bukan hanya 
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para pekerja yang terkena dampak kerugian tetapi perusahaan juga ikut terkena 

dampak seperti waktu biaya produksi. Perubahan sedikit pada lingkungan kerja 

dapat membuat peningkatan yang besar yang berdampak bagi para pekerja yaitu 

efisiensi, kualitas, produktivitas dan keselamatan kerja. 

  Dengan penjelasan tersebut Housekeeping (ketatarumahtanggaan) 

sangat penting untuk membudayakan lingkungan yang baik. 

Ketatarumahtanggaan yang baik akan terselenggara jika tenaga kerja 

berpartisipasi dan mematuhi seluruh peraturan yang ada, seperti: tidak meletakkan 

barang pada jalan lalu lintas atau penggunaan tempat sampah untuk pembuangan 

kotoran. Sekali kebiasaan baik tertanam, penghayatan selanjutnya adalah lebih 

mudah karena keteraturan selain bermanfaat bagi keselamatan kerja juga banyak 

faedahnya untuk kelancaran pekerjaan. Dalam menciptakan kondisi lingkungan 

kerja yang teratur dan nyaman diwujudkan dengan penerapan 5R yang baik 

(Suma’mur, 1997). 

  Penerapan 5R juga bukan hanya dari para tenaga kerja saja tetapi juga 

dari pihak manajemen perusahaan karena untuk menciptakan sebuah perusahaan 

yang baik, perilaku yang baik itu harus dimulai dari pihak yang penting dalam 

perusahaan tersebut sehingga pihak yang di bawah dan seterusnya juga akan 

mengikuti. Jika penerapan 5R hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka 

penerapan itu tidak dapat berjalan maksimal dan akan menambah masalah 

internal perusahaan. Suatu perusahaan pasti menginginkan yang terbaik untuk 
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tempat kerja yang rapi, bersih, dan individu memiliki disiplin yang tinggi untuk 

mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan adanya 5R di perusahaan, 

maka perusahaan tersebut siap untuk menghadapi tantangan persaingan dan siap 

untuk berkembang secara sehat (Jahja, K. 1995). 

  Di dalam 5R terdapat standar-standar pada lingkungan kerja untuk 

mengatur aktivitas masing-masing individu. Penerapan awal untuk program 5R 

untuk membentuk suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan standar perusahaan 

yang telah disepakati bersama oleh organisasi di perusahaan tersebut (Hirano, H. 

1995). 

  Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, aman dan nyaman 

sesuai Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964, maka pemeliharaan 

ketatarumahtanggan (housekeeping) yang baik perlu diterapkan di tempat kerja. 

Salah satu usaha untuk menerapkan housekeeping yang baik adalah penerapan 

program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) di tempat kerja. 

  Housekeeping atau 5R ini diharapkan berkesinambungan, sustainable, 

dan dibutuhkan pemantauan terus menerus. Nantinya 5R bukan hanya sekedar 

mengimprovisasi lingkungan kerja tetapi menanamkan sikap dan perilaku tenaga 

kerja yaitu kedisiplinan dan kepatuhan dalam bekerja. Program 5R merupakan 

salah satu pencegahan kecelakaan kerja. Melalui 5R tenaga kerja diberi petunjuk 

yang jelas bagaimana proses menjadi tanggung jawab masing-masing, kemudian 

melaksanakan tanggung jawab itu sebaik mungkin setiap hari. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

 Penerapan program 5R pada PT. Maritim Barito Perkasa baru 

dijalankan pada awal tahun 2015. Hal ini memungkinkan masih adanya 

program 5R yang belum dilakukan secara maksimal.  

 Bagian Produksi di PT. Maritim Barito Perkasa yang dalam prosesnya 

menggunakan teknologi canggih yang tidak terlepas dari risiko bahaya 

kecelakaan kerja. Ada berbagai jenis mesin yang digunakan di bagian 

produksi di PT Maritim Barito Perkasa. sebagian besar tenaga kerja 

berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan yang merupakan faktor 

bahaya kecelakaan kerja. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa mesin-

mesin itu sendiri yang membuat bahaya kecelakaan kerja. Pentingnya tata 

letak yang benar, pemeliharaan yang rutin dan teratur dapat mencegah 

terjadinya kondisi yang tidak aman. Kondisi lingkungan kerja di bagian 

produksi harus selalu diperhatikan sehingga mendapatkan produktivitas yang 

maksimal. 

 . Penerapan 5R pada bagian harus diwujudkan semaksimal mungkin 

agar hal-hal yang bersifat kecerobohan, keteledoran dapat diminimalisir 

sebaik mungkin sehingga tercipta suasana tempat kerja yang rapi dan nyaman 

karena kondisi tempat kerja mencerminkan perilaku seseorang terhadap 

pekerjaannya dan perlakuan terhadap pekerjaan mencerminkan sikapnya 

terhadap pekerjaan itu sendiri (Hirano, 1995) 
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1.3  Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

 Ruang lingkup pengambilan masalah dibatasi hanya pada 

penelitian mengenai analisis penerapan 5R pada bagian Produksi di 

PT. Maritim Barito Perkasa. 

1.3.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah tentang 5R diatas, maka rumusan 

masalah dari  penelitian ini adalah “Apakah penerapan 5R pada 

bagian Produksi di PT. Maritim Barito Perkasa dapat dijadikan 

rekomendasi untuk perusahaan?”. 

1.4  Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis penerapan 5R pada bagian Produksi di PT. 

Maritim Barito Perkasa. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan Khusus Penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari kebijakan perusahaan dalam penerapan 5R di bagian 

Produksi PT. Maritim Barito Perkasa. 

2. Mempelajari pemahaman tenaga kerja dalam upaya penerapan 5R 

di bagian Produksi PT. Maritim Barito Perkasa. 
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3. Menilai penerapan 5R di bagian Produksi PT. Maritim Barito 

Perkasa. 

4. Menyusun rekomendasi penerapan 5R di bagian produksi PT. 

Maritim Barito Perkasa 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan : 

a. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan perusahaan dalam 

mengeluarkan kebijakan terkait dengan penerapan 5R. 

b. Sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi perusahaan agar 

pelaksanaan 5R lebih maksimal sehingga dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang aman, nyaman, bersih, dan rapi sehingga 

terciptanya hasil produksi yang maksimal. 

2. Bagi Tenaga Kerja : 

a. Dengan hasil penerapan program 5R diharapkan dapat 

memperoleh pengetahuan mengenai penerapan 5R dan mendapat 

leaflet tentang 5R 

b. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman 

dengan cara memelihara lingkungan kerja. 
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3. Bagi Peneliti : 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta 

pengalaman yang berharga dalam melakukan  

penelitian 5R di suatu perusahaan 

4. Bagi peneliti lain : 

Sebagai informasi serta bahan pertimbangan dan perbandingan dalam 

melakukan penelitian di waktu dan lingkup yang berbeda 

5. Bagi Fakultas : 

Menambah referensi fakultas tentang penerapan K3 khususnya 

menyangkut penerapan konsep 5R. 
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