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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu berkembangnya

mekanisasi di industri. Penggunaan teknologi dan peralatan canggih tersebut

disatu pihak akan memberikan kemudahan dalam aktifitas produksi dan

meningkatkan produktivitas perusahaan. Dampak dari penggunaan teknologi

maju disatu sisi menimbulkan risiko bahaya kecelakaan dan penyakit akibat

kerja yang lebih besar, terutama jika kurangnya ketrampilan yang dimiliki

oleh tenaga kerja dan kurangnya pengawasan perusahaan akan bahaya yang

berada dilingkungan kerja.

Ketenagakerjaan  Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan pada tahun

2013 jumlah kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja sektor formal

sebanyak 1.347 kasus. Dari data tersebut 651 jumlah kasus merupakan

kecelakaan yang berada didalam lokasi kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di

dalam lokasi kerja didominasi sektor industri tekstil (Disnakertrans, 2012).

Statistik kecelakaan yang terjadi dan dilaporkan, 262 kasus diantaranya

menimpa pekerja usia produktif, 26-30 tahun. PT Jamsostek yang kini

bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim

jaminan kecelakaan kerja baik untuk pekerja formal dan informal sepanjang

tahun kemarin sebanyak Rp 6,74 miliar.
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Berita dalam media masa menyebutkan pada akhir tahun 2012 telah

terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa seorang karyawati pabrik tekstil di

kota klaten, karyawati tersebut meninggal dunia setelah kain kerudung yang

dikenakannya tersambar mesin produksi, sehingga menjerat leher dan

kepalanya terbentur oleh mesin. (Santoso, Solopos, 2010).

PT. Lotus Indah Textile Industries merupakan perusahaan milik asing

yang bergerak di bidang textile. Dalam menjalankan proses produksinya, PT.

Lotus Indah Textile Industries menggunakan mesin produksi yang

menimbulkan bahaya bagi pekerja terutama di bagian spinning unit ring

frame. Keselamatan dan kesehatan pekerja perlu diupayakan pada proses ini

karena pekerja di bagian ring frame beresiko mengalami kecelakaan kerja dan

menderita penyakit akibat kerja khususnyapada unit ring farme mempunyai

intensitas kebisingan yang tinggi. Pada tahun 2012 menurut data yang berada

di PT Lotus Indah Textile Industries unit ring frame mempunyai data

kecelakaan tertinggi sebanyak 55 keajadian kecelakaan kerja. Bedasarkan

informasi yang didapat kejadian yang sering terjadi di PT. Lotus Indah Textile

Industries pada unit ring frame yaitu jari pekerja terjepit oleh rol mesin saat

melakukan pembersihan benang.

Berdasarkan UU No.1 tahun 1970 yang memuat ketentuan-ketentuan

mengenai keselamatan kerja setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun

perusahaan kecil yang bergerak di bidang industri harus dapat menciptakan

tempat kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja, baik yang bekerja di

darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara.
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Sesuai peraturan yang berlaku setiap perusahaan yang di dalamnya

terdapat pekerja yang berisiko terjadinya bahaya, wajib untuk memberikan

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para karyawan.

Menurut Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

dimana perusahaan harus memiliki menejemen berbasis risiko dari setiap

kegiatan maka perusahan wajib melakukan Penilaian Risiko (risk assessment)

yaitu untuk menekan dampak risiko yang kemungkinan terjadi terhadap para

pekerja sehingga terjamin akan keselamatan maupun kesehatan para pekerja.

Risk Assessment merupakan upaya preventif yang sangat penting

dalam dunia perindustrian, termasuk juga pada industri tekstil, sehingga

dengan begitu risiko suatu bahaya maupun penyakit yang dapat timbul akibat

pekerjaan yang dilakukan dapat terdeteksi sejak dini, sehingga industri

ataupun perusahaan terkait dapat melakukan pencegahan dan meminimalisir

potensi bahaya tersebut. (OHSAS 18001:2007)

1.2 Identifikasi Masalah

PT. Lotus Indah Textille Industries yang berlokasi di Jalan Raya

Kedung Asem 1, Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya merupakan bergerak

dibidang textile melakukan proses produksinya secara terus menerus

(continue) selama 24 jam sehari 7 hari seminggu. Terdapat variant product

tergantung material dan ukuran. Raw material (bahan baku) yang digunakan

adalah rayon dan polyester.

Proses produksi di PT. Lotus Indah Textille Industries ini adalah

mengubah Raw material (bahan baku)  menjadi bentuk benang. Dalam
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menjalankan proses produksinya, PT. Lotus Indah Textile Industries

menggunakan mesin produksi yang menimbulkan bahaya bagi pekerja

terutama di bagian spinning. Pada unit produksi di industri ini terdapat 7 sub

unit yang terdiri dari:

1. Mixing dan blowing

2. Carding

3. Drawing

4. Simplex

5. Ring frame

6. Winding

7. Packing

Berdasarkan hasil wawancara dan data kecelekaan dengan pihak SHE unit

ring frame spinning 1 mempunyai catatan angka kecelakan kerja tertinggi.

Keselamatan dan kesehatan pekerja perlu diupayakan pada proses produksi

karena pekerja di bagian spinning berisiko mengalami kecelakaan kerja dan

menderita penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, risk assessment perlu

dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi unit

ring frame sebagai bentuk upaya pencegahan kecelakaan kerja

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas

peneliti hanya ingin membatasi pada cara mengidentifikasi bahaya, penilaian

risiko, pengendalian risiko, dan penilaian risiko sisa di bagian produksi
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khususnya pada unit ring frame karena  pada unit ini mempunyai resiko yang

paling tinggi karena pada proses produksinya menggunakan mesin yang

berputar yang kontak langsung dengan pekerja sehingga mempunyai bahaya

mekanik, bahaya ergonomi dan bising.

1.3.2 Rumusan masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut yaitu “Bagaimana Risk Assessment pada unit Ring Frame

Departemen Spinning 1 PT. Lotus Indah Textille Industries Surabaya.?”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Melakukan Risk Assessment pada unit Ring Frame Departemen Spinning

1 PT. Lotus Indah Textille Industries Surabaya.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi bahaya dengan menggunakan metode JSA (Job Safety

Analysis) dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan di unit Ring Frame

Departemen Spinning 1 PT. Lotus Indah Textille Industries Surabaya.

2. Menilai risiko yang terjadi dari bahaya yang ada di unit Ring Frame

Departemen Spinning 1 PT. Lotus Indah Textille Industries Surabaya.

3. Menilai pengendalian bahaya di unit Ring Frame Departemen Spinning 1

PT. Lotus Indah Textille Industries Surabaya.

4. Melakukan penilaian residual risk di Ring Frame Departemen Spinning 1

PT. Lotus Indah Textille Industries Surabaya.
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1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperoleh pengetahuan dan

pengalaman terkait penerapan Risk Assesment di perusahaan. Di samping itu

untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama berada di bangku kuliah.

1.5.2 Manfaat Bagi SHE

Sebagai bahan evaluasi terhadap pengendalian risiko yang telah diterapkan

dan bahan masukan atau informasi mengenai bahaya yang terdapat di tempat

kerja sehingga perusahaan dapat menerapkan tindakan pengendalian yang

tepat,

1.5.3 Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat agar perusahaan dapat mengetahui bahaya yang

terdapat   pada unit ring frame agar kecelakaan terminimalisir sehingga

perusahaan dapat melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja.

1.5.4 Manfaat bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunkan sebagai bahan informasi bagi penelitian lebih

lanjut terkait penerapan Risk Assesment .
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