
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

0Penerapan skeselamatan skerja, skesehatan skerja sdan slingkungan 

skerja spada sperusahaan ssangat spenting. sPerusahaan sharus 

smemerhatikan skeselamatan skerja, skesehatan skerja sdan slingkungan skerja 

skaryawannya, skarena ssangat sberpengaruh stercapainya sproduktivitas 

syang soptimal. sKecelakaan skerja ssaat sbekerja sdapat sdiminimalisir sdengan 

smenerapkan skeselamatan, skesehatan skerja s(K3), sdan slingkungan 

skerja.0Suatu skegiatan sproses sproduksi sdi sperusahaan, smanusia 

smemegang speranan syang ssangat spenting sselain sfaktor smesin sdan sbahan 

sbaku. sJadi smanusia ssebagai skaryawan sperlu sdipertahankan, susaha 

smempertahankan skaryawan sini stidak shanya smenyangkut smasalah 

smengenai spencegahan skehilangan skaryawan-karyawan stersebut stetapi 

sjuga mempertahankan ssikap skerjasama sdan skemampuan sbekerja sdari 

spara skaryawan stersebut. s(Budiharjo, sdkk,02017). s 

PT. BAKRIE PIPE INDUSTRIES adalah suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang  produksi pipa baja. Menurut data perusahaan 

menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja setiap tahunnya akan 

meningkat jika tidak diadakan pengawasan yang ketat, karena dalam 

proses produksi menggunakan mesin dan peralatan yang 

cenderung beresiko tinggi.   
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“      Hubungan skeselamatan skerja sdengan stingkat sproduktivitas 

sadalah s ssemakin sbesar stingkat skecelakaan smaka ssemakin srendah 

stingkat sproduktivitas sdan ssemakin skecil stingkat skecelakaan smaka 

ssemakin stinggi stingkat sproduktivitas.0Semakin ssedikit skecelakaan 

syang sterjadi, smaka ssemakin skecil spula shari skerja syang shilang 

sdan smengakibatkan ssemakin stingginya stingkat sproduktivitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka 

pola-pola yang harus dikembangkan didalam penanganan K3 yaitu dengan 

menerapkan system K3. oleh sebab itu penelitian ini akan diberi“judul 

“ANALISIS PENERAPAN K3 DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS 

KERJA DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS” DI PT. BAKRIE 

PIPE INDUSTRIES”. 

1.2 Perumusan Masalah 

“Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut”:  

1. Jenis – jenis kecelakaan0 kerja apa saja yang sering terjadi di PT 

Bakrie Pipe Industries? 

2. Bagaimana perhitungan produktivitas berdasarkan penerapan 

program keselamatan dan kesehatan kerja (K3)0?  

3. Bagaimana penerapan k3 dalam meningkatkan produktivitas kerja 

dengan menggunakan Fault Tree Analysis (FTA)0?  
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1.3 Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

 Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kecelakaan kerja di PT Bakrie Pipe 

Industries.  

2. Menghitung berdasarkan produktivitas penerapan k3 di  PT 

Bakrie Pipe Industries.  

3. Menganalisis penerapan k3 dalam meningkatkan produktivitas 

kerja dengan menggunakan Fault Tree Analysis (FTA) 

1.3.2 Manfaat  

1. Mengurangi penyebab kecelakaan kerja pada proses produksi di 

perusahaan. 

2. Membantu pihak perusahaan dengan menerapkan (Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja)  K3 untuk mengurangi kecelakaan kerja, juga 

sebagai acuan dalam menekan angka kecelakaan kerja. 

1.4 Batasan Masalah  

“Ruang lingkup masalah didalam suatu perusahaan begitu luas 

dan kompleks sehingga dalam penulisan diadakan pembatasan masalah, 

permasalahan yang di teliti adalah”: 

1. Objek spenelitian spada sbagian sproduksi satau speralatan/mesin 

syang sada sdi sbagian sproduksi spada” splant sVai s04 sPT sBakrie 

sPipe sIndustries. s 

2. Pembahasan syang sdilakukan sadalah smengenai sbahaya-bahaya 

syang sterjadi syang sdisebabkan soleh smanusia satau speralatan 
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syang sbekerja sserta slingkungan skerja. sTermasuk sdidalamnya 

skecelakaan-kecelakaan syang sterjadi”. s 

3. Data skecelakaan skerja syang sdiambil sadalah sdata skecelakaan 

skerja s3 stahun smulai stahun” s2019-2021. S 

4. Pengukuran sproduktivitas sdilakukan s“berdasarkan sjumlah sjam 

skerja syang shilang sdengan sjumlah sjam skerja skaryawan. 

5. Tidak membahas masalah finansial yang terkait dengan K3. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1. Studi Lapangan 
 

 Melakukan ssspenelitian sss“lapangan sssmerupakan ssspengamatan ssssecara 

ssslangsung sssdi sssperusahaan ssskhususnya sssdi sssbagian sssK3 ssslapangan 

sssterhadap ssslingkungan ssskeselamatan sssdan ssskesehatan ssskerja ssskaryawan 

sssdan sssdata sssyang ssssesuai sssdengan ssstopik ssspermasalahan sssdan sssdilakukan 

sssdengan ssswawancara ssslangsung. 

 

2. Studi Pustaka 
 

  Melakukan ssssstudi ssssperpustakaan ssssdengan ssss“melakukan ssssstudi 

ssssliteratur ssssyang ssssada sssskaitannya ssssdengan sssstopik sssspermasalahan, 

ssssselain ssssitu sssspenulis ssssjuga ssssmempelajari ssssdari ssssbahan sssskuliah ssssyang 

ssssberhubungan ssssdengan” sssskeselamatan sssskerja ssssdan sssskesehatan sssskerja. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Perancangan ssistematika spenulisan slaporan stugas sakhir sini sadalah 

sebagai sberikut”: 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Dalam sbab sini sberisi stentang slatar sbelakang, sperumusan s smasalah, stujuan, 

smanfaat spenelitian, smetodelogi spenelitian sdan ssistematika spenulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam sbab sini sberisi smengenai sberbagai steori syang sdigunakan ssebagai 

sdasar suntuk smemecahkan spermasalah syang sakan sdihadapi. 

BAB III : METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH 

Dalam bab ini mengemukakan mengenai sistematika pemecahan masalah 

yang memuat tahapan-tahapan (flow chart) dalam penyelesaian masalah. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini data yang digunakan meliputi pengumpulan data-data yang                                     

diperlukan penulis dan pengolahan data dari data yang diperoleh. 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan dari hasil yang di peroleh dari uraian hasil 

pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab sini sberisikan skesimpulan sdari shasil spenelitian sdan spengolahan sdata 

syang sdiperoleh, sdisertai sdengan ssaran-saran syang sdiusulkan s skepada 

sperusahan. 

 
 


