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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan kerja sangat penting bagi perusahaan, karena 

penyebab kecelakaan dan akibat kecelakaan tidak saja akan merugikan karyawan 

secara langsung dan tidak langsung, tetapi juga merugikan perusahaan. Kerugian 

yang diderita perusahaan akan mempengaruhi perusahaan.  

Tujuan penerapan K3 agar mengurangi kecelakaan yang berakibat kerugian 

pada pekerja maupun perusahaan. Dan para ahli berusaha agar mampu mengatasi 

atau mengurangi tingkat kecelakaan kerja usaha mengatasi sudah di lakukan namun 

banyak yang beranggapan bahwa kecelakaan kerja merupakan hal yang biasa. 

Pada tahun 2020, di peroleh data kasus kecelakaan kerja  dari 114.000 kasus 

kecelakaan pada 2019 menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja pada 2020.  

PT Multi Perkasa Sejahtera merupakan perusahaan swasta yang beroprasi 

sebagai pabrik penolahan kelapa sawit di Kota Landak yang mampu bertahan dan 

terus berproduksi sehingga sampai saat ini. PT Multi Perkasa Sejahtera masih terus 

berproduksi dan semakin berkembang demi tercapainya kesejahteraan karyawan. 

Pada proses produksi, pengolahan kelapa sawit/CPO merupakan salah satu 

permesinan yang sangat berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. 

Kecelakaan kerja yang terjadi di PT Multi Perkasa Sejahtera disebabkan oleh 

unsafe behavior pekerja. Menurut data yang diperoleh pada bulan Agustus sampai 

November 2020  masih terdapat kejadian kecelakaan kerja. Berdasarkan data, 

kecelakaan kerja disebabkan oleh unsafe behavior pekerja di bagian produksi, 

antara lain: pekerja tidak memakai helm saat bekerja, memakai sepatu yang tidak 

dianjurkan perusahaan, dan tidak memakai masker pada saat bekerja. 

Upaya yang di lakukan demi mengurangi tingkat kecelakaan dengan 

pembahasan dengan metode behavior based safety maka perlu adanya penelitian 

untuk menerapkan metode BBS di PT. Mult Perkasa Sejahtera. 
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Tabel 1.1 Data Kecelaakan Kerja 

N0. Kejadian Tanggal kejadian Akibat 

1 Terpeleset 27 Agustus 2020 Kaki keseleo 

2 Tersiraam air rebussan 3 September 2020 Kulit melepuh 

3 Kaki terkena gancu 7 November 2020 Kaki terluka 

4 Tertimpa tandan sawit 30 September 2020 Kepala terluka 

5 Asisten terpeleset dilantai 

produksi 

2 Oktober 2020 Kaki keseleo 

Sumber: Data kecelakaan kerja PT. Multi Perkasa Sejahtera tahun 2020 

Pada penjelasan , kecelakaan kerja yang terjadi di PT Multi Perkasa Sejahtera 

disebabkan oleh unsafe behavior pekerja, sehingga PT Multi Perkasa Sejahtera 

perlu menerapkan Behavior Based Safety (BBS) aktivitas yang dilakukan pekerja 

saat melakukan pekerjaan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang di anjurkan perusahaan. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Penerapan Behavior Based Safety sebagai upaya penurunan unsafe behavior 

di PT Multi Perkasa Sejahtera? 

2.  Bagaiman rencana tindakan sebagai stimulasi perubahan perilaku karyawan 

di PT Multi Perkasa Sejahtera? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perhitungan dari perilaku aman (safe behavior)/perilaku 

tidak aman (unsafe behavior) pada pekerja PT Multi Perkasa Sejahtera 

melalui metode Behavior Based Safety. 

2. Membuat rencana tindakan sebagai stimulasi perubahan perilaku karyawan 

di PT Multi Perkasa Sejahtera 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu  menjadi sarana referensi 

kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu akademik yang pernah 

diterapkan di bangku perkuliahan terhadap permasalahan yang terjadi di 

dunia kerja. 

2. Memberikan sarana tentang pentingnya K3 dalam bekerja 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan penelitian ini adalah peneliti hanya akan meneliti dan membahas 

mengenai unsafe behaviour PT Multi Perkasa Sejahtera menggunakan metode 

behaviour based safety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


