BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
1.1.1. Sejarah Perusahaan
Pada mulanya Perseroan berdiri tahun 1983, dengan nama PT. INDO ALKOHOL
UTAMA, baru pada tahun 1986 Perseroan tersebut berubah nama menjadi PT. INDO
ACIDATAMA CHEMICAL INDUSTRY. Perseroan ini bergerak di bidang usaha
Industri Agro Kimia.
Pada tahun 1987, sebuah pabrik alkohol dibangun diatas tanah seluas 11 ha dengan
kapasitas terpasang sebesar 18.000 kl Alkohol/tahun; Acetic Acid 12.000 ton/tahun dan
Ethyl Acetate sebesar 4.500 ton/tahun. Perkembangan pabrik tersebut selesai pada akhir
tahun 1988, sementara produksi komersialnya dimulai pada tahun 1989.
Selama enam tahun berproduksi secara komersial, Pabrik Alkohol Integrated
pertama di Indonesia melakukan modifikasi dan ekspasi sehingga membuat kapasitas
produksi PT. Indo Acidatama Chemical Industry menjadi 48.650 kl Alkohol/tahun;
Acetic Acid 36.000/tahun dan Ethyl Acetate 7.920 ton/tahun, padahal kapasitas normal
untuk produk Alkohol 40.000 kl/tahun; Acetic Acid 25.000 ton/tahun dan Ethyl Acetate
3.200 ton/tahun. Kapasitas produksi Ethanol PT. Indo Acidatama Chemical Industry
merupakan yang terbesar di Indonesia.
Pada Oktober 2005 PT. Indo Acidatama Chemical Industry melakukan merger
dengan PT. Sarasa Nugraha Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode
SRSN pada group Industri Dasar dan Kimia. Pada bulan Mei 2006 akhirnya berubah
nama menjadi PT. INDO ACIDATAMA TBK.

1.1.2. Visi dan Misi Perusahaan
a.

Visi

Menjadi perusahaan Industri Agro Kimia bertaraf Internasional yang ramah lingkungan.
b.

Misi
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1)

Menjadi perusahaan industri kimia berbasis alkohol yang diakui secara
Internasional.

2)

Mengutamakan proses produksi yang ramah lingkungan sesuai dengan standar
yang berlaku.

3)

Menjadi perusahaan yang mampu bersaing secara internasional dalam industri
sejenis.

4)

Menjamin kualitas produk sesuai standar internasional dan kuantitas produk sesuai
permintaan.

5)

Selalu memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan pelanggan.

6)

Secara terus-menerus akan melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi di
segala bidang.

7)

Secara terus-menerus akan meningkatkan kualitas keterampilan dan pengetahuan
sumber daya manusia berlandaskan moralitas dan mentalitas yang baik.

8)

Selalu berupaya meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan usaha demi
mencapai kemakmuran bagi investor, karyawan dan masyarakat.

1.1.3. Lokasi Perusahaan
PT. Indo Acidatama Tbk berlokasi di Graha Kencana, 9th Floor-Suite A Jl. Raya
Perjuangan 88, Jakarta Barat 11530, Indonesia. Sedangkan lokasi pabriknya berada di Jl.
Raya Solo - Sragen Km. 11,4 Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Indonesia.
Lokasi pabrik dipilih berdasarkan pertimbangan dekatnya pabrik dengan sumber bahan
baku industri Alkohol, yaitu Molasess (tetes tebu), suatu bahan produk sampingan dari
pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Letak pabrik ini juga sangat strategis,
yakni berada dalam jaringan pengangkutan keseluruh daerah pemasaran.

1.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
a. Stuktur Organisasi
Struktur Organisasi adalah susunan sistem hubungan antar posisi-posisi kepemimpinan
yang ada dalam suatu organisasi. Penjelasan mengenai struktur organisasi PT. Indo
Acidatama Tbk secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Indo Acidatama Tbk
Sumber: https://www.acidatama.co.id/struktur.php?id=1, diakses 20-09-2017
b. Uraian Tugas
Berdasarkan data internal perusahaan, tugas dan tanggung jawab dari setiap pemangku
kepentingan dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
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1) Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas untuk melaksanakan
pengawasan atas kebijakan kepengurusan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan
serta untuk memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diminta atau ketika
diperlukan dalam rangka memastikan Perseroan dikelola sesuai dengan maksud
dan tujuan usahanya, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau
golongan tertentu. Dewan Komisaris wajib, dengan itikad baik dan tanggung
jawab penuh, melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
Tugas Dewan Komisaris adalah dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan pendapat kepada Direksi
dalam rangka memastikan Perseroan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan
kegiatan usaha Perseroan.
2) Komite Audit
a) Melakukan penelaahan atas laporan keuangan tahunan auditan dengan
manajemen dan auditor independen, termasuk pengungkapan perusahaan
menurut analisa dan pembahasan manajemen atas posisi keuangan dan hasil
usaha, hal-hal signifikan mengenai prinsip dan praktek akuntansi dan auditing,
dan pengaruh peraturan dan kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan
perusahaan.
b) Melakukan penelaahan dengan auditor independen mengenai hasil dari audit
tahunan dan pokok-pokok persoalan yang ditemukan auditor selama
pelaksanaan tugasnya serta tanggapan manajemen.
c) Melakukan penelaahan dan diskusi dengan manajemen mengenai laporan
keuangan triwulanan perusahaan sebelum dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
d) Melakukan penelaahan atas hal-hal utama dan perubahan prinsip dan praktek
akuntansi dan audit perusahaan yang disarankan oleh auditor independen,
internal auditor atau manajemen, dan menganalisa hal-hal mengenai pelaporan
keuangan yang signifikan pada masa yang akan datang, termasuk analisa
pengaruh dari alternatif metode akuntansi terhadap laporan keuangan
perusahaan.
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e) Mendiskusikan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan penilaian risiko dan
manajemen risiko, termasuk kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman yang
tepat untuk mengelola operasi dan juga pemahaman terhadap risiko usaha dan
keuangan perusahaan yang utama serta langkah-langkah yang harus dilakukan
manjemen untuk memonitor dan mengendalikannya.
f) Melakukan penelaahan dengan auditor independen dan manajemen berkenaan
dengan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan, termasuk
defisiensi signifikan dalam pengendalian internal dan pelaporan perubahan
pengendalian yang signifikan, serta tahapan audit khusus yang diambil
sehubungan dengan adanya defisiensi material.
g) Melakukan penelaahan dengan internal audit mengenai ruang lingkup dan
hasil dari program internal audit termasuk pertanggungjawaban dan
pengaturan staf.
h) Melakukan penelaahan terhadap kinerja Komite Audit secara tahunan.
i) Melaporkan aktivitas-aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara teratur,
menyampaikan hal-hal yang bisa muncul yang berkenaan dengan kualitas atau
integritas dari laporan keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, kinerja dan independensi auditor independen
perusahaan, atau kinerja fungsi internal audit.
3) Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur
Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur bertugas mengarahkan Perseroan
agar mencapai kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan
kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan direktur lainnya dan
melaporkan kegiatan operasi Perseroan dalam RUPS.
4) Sekretaris Perusahaan
a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat pasar modal atau kalangan
investor.
b) Memberikan masukan kepada Direksi agar Perseroan dapat berjalan sesuai
dengan aturan yang berlaku di pasar modal maupun aturan-aturan lainnya.
c) Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Tahunan.
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5) Audit Internal
a) Menyusun dan melaksanakan rencana internal Audit tahunan.
b) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem
manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
c) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang
keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi
informasi dan kegiatan lainnya.
d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan
yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
e) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada
Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
f) Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan
yang telah disarankan.
g) Bekerja sama dengan Komite Audit.
h) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu perbaikan internal audit yang
dilakukannya.
i) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
6) Direktur Plant
Bertanggung jawab terhadap keefektifan, keefisiensian dari produksi Perseroan,
menjamin kesesuaian dari hasil produksi agar sesuai dengan permintaan
pelanggan, mempertahankan standard yang tinggi hasil produksi, kualitas produk
dan dapat diandalkan.
7) Direktur Komersial
Bertanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mengarahkan: Strategi dan
taktik pemasaran dan serta inisiatif penjualan untuk memastikan pertumbuhan
pendapatan yang menguntungkan. Menciptakan dan mempertahankan metode
pengukuran atas keefektifan program pemasaran dan penjualan serta kinerja
kerjanya inisiatif penjualan dan pemasaran yang strategis dan taktikal untuk
menjamin pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan.
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8) Direktur Keuangan
Bertanggung jawab atas keuangan Perseroan agar sesuai sebagaimana mestinya
dan dikelola dengan benar secara bertanggung jawab. Mengawasi kesehatan
keuangan Perseroan secara keseluruhan. Memberikan nilai tambah pada Perseroan
dengan menyediakan pandangan keuangan yang dapat dipercaya dan konsisten.
9) Direktur Administrasi
Bertanggung jawab atas seluruh kinerja, kebijakan dan prosedur-prosedur
manajemen administrasi, kepersonaliaan dan urusan umum hubungannya dengan
sistem dan mekanisme perusahaan dan sumber daya manusia pada umumnya.
10) Direktur Pengembangan Usaha
Bertanggung jawab atas pengembangan bisnis Perusahaan.

1.1.5. Arti dan Makna Logo Perusahaan

Gambar 1.2 Logo Perusahaan PT. Indo Acidatama Tbk
Sumber: https://www.acidatama.co.id/sejarah-perusahaan.php, diakses 20-09-2017

a.

Warna

Hijau sebagai simbol dari pertumbuhan dan lingkungan alam yang baik. Sedangkan
warna Orange sebagai simbol dari inovasi, ramah dan dapat dipercaya. Warna Hitam
sebagai simbol dari kegigihan, tegas dan berani.

b.

Bentuk

Komposisi disain dari logo PT. Indo Acidatama Tbk merupakan dimensi garis yang
tersusun secara simetris, yang berbentuk piramida sekaligus daun yang memberikan citra
kokoh, harmonis, inovatif serta berwawasan lingkungan.
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Enam helai daun dengan puncak bulatan hijau memberi makna bahwa keberadaan
PT. Indo Acidatama Tbk dapat memberi manfaat bagi seluruh kepentingan stakeholder,
yang mengarah pada inovasi dan pertumbuhan Perseroan.
Sedangkan bentuk piramida yang terdiri dari tiga jenjang mencitrakan keselarasan
PT. Indo Acidatama Tbk dalam menuju visi dan misinya melalui keseimbangan dan
keharmonisan terhadap alam, sesama dan Sang Pencipta. Tiga jenjang piramida ini
mencitrakan PT. Indo Acidatama Tbk dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu
dengan mewujudkan manusia seutuhnya yang berdasarkan pada Intelektual (IQ),
Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ).

1.1.6. Produk, Proses dan Kegunaan
PT. Indo Acidatama Tbk memiliki dua jenis produk, yakni Produk Chemical yang terdiri
dari Ethanol (Alkohol), Acetic Acid, Ethyl Acetate dan Produk Agro yang terdiri dari
Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
a.

Ethanol (C2H5OH)

PT. Indo Acidatama Tbk memproduksi Ethanol yang berkualitas super prima dengan
kemurnian 96,5% bv. Pembuatan Ethanol meliputi proses fermentasi bahan baku
molasses yang merupakan hasil samping pabrik gula menjadi mash yang kemudian
didestilasi vacum menjadi Ethanol. Kegunaan Ethanol ini adalah untuk:
1)

Industri minuman, kosmetik, parfum dan rokok.

2)

Industri farmasi, jamu dan rumah sakit.

3)

Melarutkan lemak, resin, oli dan hydrocarbon.

4)

Bahan baku pembuatan Acetaldehyde, Acetic Acid, Ethyl Acetate dan Ethylene.
PT. Indo Acidatama Tbk merupakan penghasil Ethanol dengan kapasitas terbesar

di Indonesia.
b.

Acetic Acid (CH3COOH)

Pembuatan Acetic Acid meliputi proses oksidasi uap Ethanol dengan udara dalam
reaktor Fixed Bed menjadi Acetaldehyde liquid dan selanjutnya dioksidasi dengan udara
dalam reaktor bubble menjadi Acetic Acid.
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PT. Indo Acidatama Tbk memproduksi Acetic Acid berkualitas Food Grade
dengan kemurnian 99,8% bw yang dapat digunakan untuk:
1)

Solvent Katalisator dalam pembuatan Pure Terephthalic Acid (PTA).

2)

Bahan baku Cellulosa Acetate, Ethyl Acetate, Vynil Acetate dan Acetic
Anhydride.

3)

Sebagai Food Additive dan Vinegar.

4)

Industri tekstil, farmasi dan karet.
PT. Indo Acidatama Tbk merupakan penghasil Acetic Acid pertama dan satu-

satunya produsen Acetic Acid di Indonesia dan Asia Tenggara yang terpadu dengan
Ethanol.
c.

Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)

PT. Indo Acidatama Tbk memproduksi Ethyl Acetate dengan kemurnian 99,9% bw.
Pembuatan Ethyl Acetate merupakan hasil reaksi esterifikasi antara Acetic Acid dengan
Ethanol yang berlangsung dalam reaktor Fixed Bed.
Kegunaan Ethyl Acetate adalah sebagai bahan pelarut cat, plastik serta digunakan
dalam industri farmasi dan percetakan.
PT. Indo Acidatama Tbk juga memproduksi produk agro yang terdiri dari BeKa
dan POMI yang total produksi per tahunnya sebesar 50 juta liter.
1)

Decomposer Plus (BeKa)

BeKa merupakan produk bioteknologi yang berfungsi sebagai decomposer yang berguna
untuk mempercepat perombakan dan peruraian bahan organik dari tanaman dan hewan
dalam pembuatan kompos dan BeKa juga berfungsi sebagai pembenah tanah.
BeKa juga dapat diaplikasikan langsung di lahan dengan cara menyemprotkan
BeKa ke sisa jerami untuk merombak dan mengurai sisa bahan organik menjadi kompos.
Kompos yang dihasilkan menggunakan BeKa adalah kompos yang berkualitas
karena dapat berfungsi sebagai penyubur tanah yang mampu menetralkan pH serta
meningkatkan nilai Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan Water Holding Capacity (WHC)
lahan. Selain itu kompos yang dihasilkan juga mengandung unsur karbon (C), unsur
makro (N, P dan K), unsur hara mikro (Ca, Mg, Si, Fe, Mn, Mo, B, Cl, Zn dan Cu),
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asam humat dan asam fulfat dalam jumlah cukup sehingga mampu mengembalikan
kesuburan alam.
Bahan yang digunakan untuk memproduksi BeKa diproses dengan teknologi
tinggi untuk menghasilkan media yang steril dari bakteri pathogen dan dengan
pengaturan yang sedemikian rupa sehingga mikrobia dan kandungan-kandungan lainnya
tetap terjamin kualitasnya sampai saat diaplikasikan.

2)

POMI – Pupuk Bio Organik Plus

POMI adalah pupuk organik cair yang dihasilkan dari proses bioteknologi bahan-bahan
organik pilihan ramah lingkungan dan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan hasil
budidaya tanaman.
POMI mengandung C organik 15%, hara makro (N, P dan K) dan mikro esensial
serta mikroba-mikroba unggul penambat N, pelarut P dan K, asam amino, enzyme,
vitamin, antibodi tanaman dan zat pengatur tumbuh alami.
Bahan yang digunakan untuk memproduksi POMI diproses dengan teknologi
tinggi untuk menghasilkan media yang steril dari bakteri pathogen dan dengan
pengaturan yang sedemikian rupa sehingga mikrobia dan kandungan-kandungan lainnya
tetap terjamin kualitasnya sampai saat diaplikasikan.

1.1.7. Sumber Daya Manusia
Perkembangan PT. Indo Acidatama Tbk selain dalam hal produknya, terjadi pula dalam
hal sumber daya manusia. Hingga kini jumlah karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk
per 31 Oktober 2017 adalah 343 orang karyawan dengan jumlah karyawan tiap
department bisa dilihat pada lampiran 1.
Keharmonisan hubungan antara karyawan dengan perusahaan, perlindungan
karyawan dan peningkatan karyawan PT. Indo Acidatama Tbk lebih terwujud berkat
wadah-wadah : Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asuransi Tenaga Kerja
(ASTEK), Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Koperasi.
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1.2. Latar Belakang Penelitian
Persaingan usaha di era zaman sekarang ini membuat perusahaan berupaya untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar mampu mencapai tujuan
perusahaan. Menurut Hamali (2016:2) sumber daya dalam organisasi dikelompokkan
menjadi dua, yakni sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya nonmanusia (non-human resources) seperti modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material)
dan lain-lain. Sumber Daya Manusia (SDM) harus dioptimalkan oleh perusahaan karena
sumber daya manusia merupakan pengelola sumber daya lain yang ada dalam
perusahaan. Tjutju dalam Badriyah (2015:15) menyatakan bahwa sumber daya manusia
adalah aset organisasi yang sangat vital, maka dari itu peran dan fungsinya tidak dapat
digantikan oleh sumber daya lain. Bagaimanapun modern teknologi yang digunakan,
atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun apabila tidak ada sumber daya
manusia yang profesional, semua tidak bermakna. Melihat pentingnya sumber daya
manusia dalam suatu perusahaan maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal
untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain.
Menurut Hamali (2016:6) kegiatan sumber daya manusia adalah bagian dari proses
manajemen sumber daya manusia yang paling sentral, dan merupakan suatu rangkaian
dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar apabila
memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Salah satu fungsi manajemen yang digunakan
untuk mempertahankan dan mendukung sumber daya manusia yang handal adalah
penerapan fungsi pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi pemeliharaan sumber daya
manusia mempunyai dua aspek yang harus dipertahankan, yakni sikap positif karyawan
terhadap tugas pekerjaannya dan kondisi fisik karyawan. Pemeliharaan kondisi fisik
karyawan dapat dicapai dari program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta
program pelayanan dan jaminan sosial tenaga kerja.
Menurut Sucipto (2014:2) keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha dan
upaya untuk membuat perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya
baik fisik, mental maupun emosional dari pekerja, perusahaan, masyarakat dan
lingkungan. Menurut Ardana dkk (2012:208) keselamatan dan kesehatan kerja ditinjau
dari dua aspek yakni aspek filosofis dan teknis. Aspek filosofis K3 adalah suatu upaya
nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap manusia pada
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umumnya, serta hasil karya dan budayanya dalam upaya membayar masyarakat adil,
makmur dan sejahtera. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan
perlindungan tenaga kerja yang mewajibkan perusahaan menerapkan program tersebut
yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sesuai yang dirumuskan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1.
Perlindungan tenaga kerja secara internasional diwadahi dalam suatu organisasi
yaitu Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization
(ILO). ILO merupakan sebuah organisasi yang mempromosikan keadilan sosial dan hak
asasi manusia dan buruh yang diakui secara internasional. ILO juga menetapkan standar
ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan merancang beberapa program yang
mempromosikan pekerjaan yang layak untuk perempuan dan laki-laki (Sumber:
http://www.ilo.org, diakses September 2017). Menurut Yates dalam Muthuviknesh dan
Kumar (2014) hampir 80% standar dari ILO sepenuhnya atau sebagian berkaitan dengan
isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. ILO mengeluarkan
beberapa kode praktis mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada beberapa industri
perusahaan. Salah satu kode praktis yang dikeluarkan ILO ialah Safety in the use of
chemicals at work. Kode praktis tersebut menjelaskan aturan yang melindungi
keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada industri kimia, mulai dari tanggung
jawab umum pengusaha, tugas umum pekerja, hak-hak pekerja sampai perlindungan
pribadi. Untuk mengimplementasikan penerapan program keselamatan dan kesehatan
kerja, kode praktis yang dikeluarkan oleh ILO akan dijadikan acuan dalam penelitian ini.
Salah satu perusahaan di Indonesia yang menerapkan program keselamatan dan
kesejahteraan kerja karyawan ialah PT. Indo Acidatama Tbk. PT. Indo Acidatama Tbk
merupakan perseroan yang bergerak di bidang industri agro kimia. Beberapa produk
kimia yang dihasilkan oleh PT. Indo Acidatama Tbk adalah Ethanol, Acetic Acid dan
Ethyl Acetate. Bahan kimia yang ada dalam industri tersebut mempunyai potensi
berbahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Walaupun PT. Indo Acidatama
Tbk sudah melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, masih
terdapat 11 kali kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan PT. Indo Acidatama Tbk
terhitung mulai tahun 2013 sehingga menyebabkan hilangnya beberapa hari untuk
bekerja. Hari yang hilang merupakan kehilangan hari karena kecelakaan kerja sehingga
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pekerjaan tidak selesai dan pembuatan produk tidak selesai dalam waktu yang sudah
ditentukan. Berikut ini adalah data kecelakaan kerja karyawan PT. Indo Acidatama Tbk
tahun 2013-2016:
TABEL 1.1
DATA KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. INDO ACIDATAMA TBK
TAHUN 2013-2016
No.

Tanggal

Jenis
Cedera

Deskripsi Kecelakaan

Hari yang
Hilang

1

19/06/2013

Cedera
ringan

Dari posisi duduk lalu berdiri, tidak ingat
diatasnya ada pipa sehingga pelipis
terbentur pipa

0

2

20/02/2014

Cedera
ringan

Pada saat berjalan lalu tergelincir, tangan
kanan mengenai blower yang berputar

0

3

20/02/2014

STMB

4

18/03/2014

STMB

5

4/6/2014

6

10

Cedera
ringan

Tergelincir lalu tangan kanan mengenai
blower yang berputar
Jatuh dari ketinggian saat memasang
shaffel
Tangan/telunjuk terjepit saat membuka
gerobak sampah

25/11/2014

Cedera
ringan

Steam terlepas pada saat cleaning tanki
FC 803 lalu mengenai pelipis

0

7

29/12/2014

Cedera
ringan

Kepala kejatuhan kunci dari atas tanki

0

8

16/03/2015

STMB

Batu bara terinjak dan terpeleset jatuh
menimpa blower yang tidak tertutup

5

STMB

Pada saat hendak mematikan kran di
Area 550a, tangan terkena seng karena
lokasi sempit

1

9

28/07/2015

Jatuh dari truck tanki saat mengambil
smapel tetes (2,5 m)
11
14/07/2016
STMB
Tersentuh aliran listrik
Keterangan: STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja)
10

11/11/2015

STMB

0

0

1
8

Sumber: Data Internal PT. Indo Acidatama Tbk
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Berdasarkan data kecelakaan kerja PT. Indo Acidatama Tbk yang disajikan dalam
tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kecelakaan kerja PT. Indo Acidatama Tbk berfluktuasi
dari tahun 2013-2016. Kecelakaan kerja terbanyak terjadi pada tahun 2014 yaitu 6 kali
kecelakaan kerja dengan total hari yang hilang ada 10 hari padahal sebelumnya di tahun
2013 hanya terjadi 1 kali kecelakaan kerja tanpa adanya hari yang hilang. Walaupun
pada tahun 2015 dan 2016 kecelakaan kerja menurun menjadi masing-masing 3 kali dan
1 kali kecelakaan kerja, hal ini tetap dapat mengganggu kelancaran proses produksi di
PT. Indo Acidatama Tbk.
Walaupun kecelakaan kerja sempat mengalami penurunan, PT. Indo Acidatama
Tbk belum mencapai targetnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Human
Resource Development PT. Indo Acidatama Tbk Bapak Teguh, PT. Indo Acidatama Tbk
mempunyai target yaitu benar-benar ingin menerapkan zero accident di setiap tahunnya.
Zero accident atau kecelakaan nol merupakan tidak ada satupun kecelakaan kerja entah
itu cedera ringan ataupun tidak mampu bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu PT.
Indo Acidatama Tbk merupakan industri kimia dengan produk yang dihasilkan
merupakan produk kimia berbahaya yang berpotensi menimbulkan ledakan, bahaya serta
gangguan kesehatan, sehingga mempunyai risiko tinggi bagi para pekerjanya. Maka dari
itu, penulis ingin meneliti sejauh mana keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di
PT. Indo Acidatama Tbk karena pada 4 tahun terakhir zero accident belum diraih oleh
PT. Indo Acidatama Tbk dan karena industri kimia mempunyai risiko tinggi bagi para
pekerjanya.
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis faktorfaktor apa saja yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan
kode praktis dari ILO pada PT. Indo Acidatama Tbk. Dengan melakukan penelitian yang
berjudul “Analisis Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan
berdasarkan Kode Praktis Safety in the use of chemicals at work dari International
Labour Organization (Studi Pada PT. Indo Acidatama Tbk, Kebakkramat,
Karanganyar, Surakarta)”.
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1.3. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan masalah yang akan
diteliti sebagai berikut:
a.

Bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Indo
Acidatama Tbk berdasarkan kode praktis dari International Labour Organization?

b.

Apa saja faktor-faktor dominan dari keselamatan dan kesehatan kerja karyawan
PT. Indo Acidatama Tbk berdasarkan kode paraktis safety in the use of chemicals
at work dari International Labour Organization?

1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:
a.

Penerapan keselamatan dan kesehatan karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk
berdasarkan kode praktis dari International Labour Organization.

b.

Faktor-faktor dominan dari keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Indo
Acidatama Tbk berdasarkan kode paraktis safety in the use of chemicals at work
dari International Labour Organization.

1.5. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai
berikut:
a.

Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi perusahaan untuk
meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja agar lebih efektif dan
efisien.

b.

Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat
memberikan sumbangan pemikiran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
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1.6. Waktu dan Periode Penelitian
Penelitian mengenai analisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan
berdasarkan kode praktis Safety in the use at chemicals at work dari International
Labour Organization ini direncanakan oleh peneliti berlangsung selama kurang lebih
empat bulan mulai dari bulan September 2017 hingga Desember 2017 yang mencakup
mulai dari persiapan hingga pelaksanaan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disusun sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir Fakultas
Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Adapun sistematika penulisan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang
penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, waktu dan
periode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka penelitian, yaitu pengertian
manajemen sumber daya manusis, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, fungsi
keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, peran
keselamatan dan kesehatan kerja dalam ilmu K3, manfaat keselamatan dan kesehatan
kerja, kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja, akibat atau dampak kecelakaan
kerja, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja, pengertian sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan dan sasaran sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja, penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manfaat
penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, model dalam penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, proses sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja, safety in the use of chemicals at work kode praktis dari
International Labour Organization dan regulasi pelaksanaan program keselamatan dan
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kesehatan kerja. Pada bab II ini juga berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,
hipotesis penelitian dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, operasionalisasi
variabel dan skala pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji
validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden, hasil penelitian, dan
pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang
diberikan oleh penulis kepada perusahaan dan pihak-pihak yang membutuhkan.
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