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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Industri bahan kimia seperti perusahaan pestisida atau industri lain yang 

menggunakan bahan kimia sebagai bahan baku produksi memiliki tingkat potensi 

bahaya yang tinggi karena dalam industri pestisida tentunya terdapat bahan kimia 

berbahaya dan beracun (B3). B3 tersebut digunakan dalam proses produksi, 

bahan pendukung dalam proses produksi maupun bahan pendukung dalam proses 

pengujian kendali kualitas (Harjanto, 2007). 

B3 merupakan bahan yang menurut sifat kimia dan fisiknya dapat berpotensi 

menyebabkan gangguan pada kesehatan, kerusakan dan pencemaran lingkungan 

(OSHA) dalam Ridwan (2019). Untuk mencegah terjadinya kesalahan informasi 

mengenai bahan kimia yang terdapat pada perusahaan, maka perlu adanya 

pengetahuan tentang tingkat bahaya bahan kimia melalui Safety Data Sheet 

(SDS). 

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-

IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada 

Bahan Kimia, SDS merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi bahan 

kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara 

penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, pembuangan dan informasi 

lain bahan kimia yang dapat membantu menambah pengetahuan tentang B3. 
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Perusahaan pestisida atau perusahaan yang menggunakan bahan kimia 

sebagai bahan baku produksinya memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi karena 

bahan kimia berbahaya harus ditangani dengan baik dan mengikuti SDS dari 

setiap bahan kimia yang ada di perusahaan. Kecelakaan kerja akibat bahan kimia 

menimbulkan kerugian yang besar terhadap perusahaan maupun tenaga kerja.  

Seperti contohnya pada tahun 2019 di Lucas Heights Sydney, Australia 

terdapat kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh bahan kimia berbahaya yaitu 

pekerja fasilitas nuklir terkena tumpahan bahan kimia. Dan juga pada bulan 

Maret 2019 terjadi ledakan pada pabrik pestisida yang berada di China yang 

mengakibatkan lebih dari 47 orang meninggal dunia dan 600 orang mengalami 

luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, ledakan terjadi karena melanggar 

aturan keselamatan, tidak menggunakan standar operasional dalam menggunakan 

bahan kimia dan juga banyak pekerja yang kurang mengetahui mengenai bahaya 

bahan kimia serta hal-hal yang harus dilakukan ketika menangani bahan kimia 

hingga APD yang harus digunakan.  

Kecelakaan yang terjadi di dua negara tersebut dikarenakan pekerja tidak 

memiliki pengetahuan tentang penanganan bahan kimia. Semua bahan kimia 

harus dianggap sebagai potensi bahaya sehingga semua terkait bahan kimia harus 

diketahui. Oleh karena itu, dalam Hazard Communication Standard 29 CFR 

1910.1200, Occupational Safety and Health telah disebutkan bahwa setiap 

perusahaan yang menggunakan bahan kimia atau memproduksi bahan kimia 
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berbahaya wajib memiliki SDS yang harus disosialisasikan kepada semua tenaga 

kerja.  

Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2011) diketahui bahwa terdapat 5 

(45,45%) karyawan tidak mengetahui tentang salah satu poin penting dalam SDS 

yaitu P3K apabila terjadi keracunan atau terkena bahan kimia. Hal ini menjadi 

sebuah catatan karena P3K merupakan bentuk pertolongan cepat bagi karyawan 

yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Kurangnya pengetahuan tenaga 

kerja tentang SDS di PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk disebabkan oleh kurang 

meratanya pemberian sosialisasi tentang SDS kepada tenaga kerja dan pelatihan 

dalam penanganan bahan kimia. Selain itu, dari hasil penelitian disebutkan 

bahwa tidak semua karyawan memiliki pengetahuan baik, terdapat 2 (18,18%) 

karyawan gudang bahan baku memiliki pengetahuan cukup baik. Hal ini harus 

diperhatikan karena pengetahuan cukup baik dapat menjadi potensi bahaya 

kecelakaan. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tentang 

SDS merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan perusahaan untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan agar pekerja yang 

bekerja pada perusahaan atau industri bahan kimia wajib mengetahui dan 

memahami tentang isi SDS mulai dari jenis, penanganan, penyimpanan, dan lain-

lain. 
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Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Gambaran Karakteristik Individu dan Tingkat Pengetahuan Pekerja tentang 

Safety Data Sheet (SDS) di PT X” untuk memperoleh deskripsi terkait tingkat 

pengetahuan pekerja yang ada di PT X tentang SDS. 

1.2. Identifikasi Masalah 

PT X adalah  perusahaan bahan kimia yang memproduksi obat-obat untuk 

hama tanaman ataupun hewan. Sebagai perusahaan pestisida, perusahaan ini 

menggunakan bahan kimia dalam proses produksi. Dari gudang bahan baku 

sampai pengemasan produk, perusahaan ini menggunakan bahan kimia. 

Penggunaan bahan kimia sangat berpengaruh teradap hasil produksi dari 

perusahaan ini, dan tidak dapat digantikan dengan bahan kimia lain.  

Dengan demikian, penting bagi semua pekerja dan juga perusahaan untuk 

mengetahui tentang penanganan bahan kimia. Dan dalam kebijakan tersebut, 

semua pekerja harus mengetahui SDS. Pengetahuan tentang SDS sangat penting 

karena memuat informasi yang menjelaskan tentang bahan kimia secara lengkap 

mulai dari potensi bahaya hingga penanganan serta pengendalian yang harusnya 

semua pekerja memiliki pengetahuan tentang SDS. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

gambaran karakteristik individu dan tingkat pengetahuan pekerja tentang 

informasi dalam SDS. 
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1.3. Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah, 

lingkup penelitian ini membahas tentang gambaran karakteristik individu 

dan tingkat pengetahuan pekerja tentang SDS. Penelitian ini dibatasi 

pengetahuan pekerja PT X menurut umur, tingkat pendidikan dan masa 

kerja pada bagian formulasi, quality analysis dan logistik. 

1.3.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

gambaran karakteristik individu dan tingkat pengetahuan pekerja tentang 

SDS di PT X?”.  

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran karakteristik individu dan tingkat pengetahuan 

pekerja tentang SDS di PT X. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik pekerja meliputi pendidikan, masa 

kerja, dan usia pekerja di PT X. 

b. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja tentang SDS di PT X pada 

bagian formulasi, quality analysis, dan logistik. 
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c. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja tentang SDS berdasarkan 

usia, tingkat pendidikan dan masa kerja. 

1.4.3. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Perusahaan mendapat informasi tentang bahan kimia serta 

tindakan pengendalian bahan kimia serta menambah pengetahuan 

pekerja mengenai SDS. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku kuliah, menambah dan meningkatkan pengetahuan 

serta wawasan tentang pengetahuan pekerja terhadap SDS berdasarkan 

karakterisik individu. 

c. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang 

bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan program belajar mengajar  bagi universitas.   


