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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Kota Batam merupakan kota terbesar yang berada di Kepulauan Riau, lu-

as wilayah Kota Batam adalah 715 km². Kota Batam terdiri dari dua wilayah yaitu 

Pulau Rempang dan Pualau Galang. Kota Batam termasuk kota yang sangat star-

tegis posisinya diantara Negara Malaysia dan Negara Singapura, Kota Batam ter-

masuk kota yang berada dijalur pelayaran Internasional. Sebagai kota yang di-

rencanakan Kota Batam tumbuh menjadi kota dengan pertumbuhan terpesat di 

Indonesia, Kota Batam juga dikenal sebagai kota industri dan kota wisata, terlihat 

dari perkembangan pembangunan gedung dan infrastruktur yang menghiasi setiap 

ruas daerah Kota Batam. 

Hotel Grand Batam merupakan salah satu proyek pembangunan yang be-

rada di Kota Batam. Hotel Grand Batam dibangun untuk memberikan fasilitas 

penginapan Kota Batam, maupun pelancong yang berkunjung di Kota Batam. Ho-

tel Grand Batam berada berdekatan dengan mall yang terbesar di Kota Batam yai-

tu Grand Mall Batam.. Hotel Grand Batam terdiri dari 8 lantai perkir, 5 lantai of-

fice dan 11 lantai hotel. Pembangunan Hotel Grand Batam sangat berisiko ter-

jadinya kecelakanaan kerja yang mengakibatkan terhambatnya prosese pem-

bangunan Hotel Grand Batam. 

Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak terduga dapat mengakibatkan 

kerugian, korban jiwa pencemaran, luka dan cacat,kecelakaan kerja ini terjadi aki-

bat menurunnya kondisi fisik yang tidak mampu lagi bekerja. (Dameyanti, O, &K,
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2014). Kecelakaan kerja dapat dikurangi dengan melakukan manajemen terhadap 

kecelakaan kerja. 

Pengendalian proyek harus memperhatikan semua aspek termasuk sistem 

manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga berguna dalam 

mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja yang melibatkan tenaga kerja 

konstruksi (Tannya, K, &B, 2017). Perencanaan pembangunan harus memper-

hatikan segala aspek termasuk manajemen risiko kesalamatan dan kesehatan kerja 

sebagai suatu hal yang penting dari sebuah proyek, keselamatan kerja harus diper-

lakukan sama seperti schedule pekerjaan lainnya. Manajemen harus mengatur 

proses pembangunan proyek secara efisien, manajemen juga harus memandang 

keselamatan kerja bukan hanya sebagai bagian pelengkap dari sebuah proyek. 

Manajemen wajib menjamin kondisi taka man dan tindakan taka man dalam se-

buah proyek. 

Peningkatan sebuah sistem manajemen risiko keselamatan dan kesehatan 

kerja merupakan suatu hal yang berfungsi penting dalam sistem manajemen 

pekerjaan dengan baik. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja seharusnya 

menjadi fungsi normal didalam proyek. Efektifitas fungsi manajemen keselamatan 

harus sama dengan funsi manajemen lainnya dalam pekerjaan konstruksi. 

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja. Keselelamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya dalam menciptakan 

lingkungan tempat bekerja yang aman, nyaman, sehat dan sejahtera terhadap ke-

celakaan kerja yang mengakibat kerugian harta dan jiwa. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, usaha dalam menurunkan angka 

kecelakaan kerja perlu dilakukan dalam sebuah proyek konstruski. Pekerja pada 
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dasarnya  membutuhkan rasa aman dan nyaman pada saat melakukan pekerjaann-

ya apabila terjadi kecelakan kerja pihak perusahaan yang bertanggung jawab 

selama proyek pembangunan konstruski berlangsung, dengan demikian untuk 

mengetahui sejauh mana sebuah proyek menerapkan sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja diperlukan suatu analisis mengenanai keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan rumusan masalah dari latar belakang adalah sebagau 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat risiko yang akan terjadi pada proyek Hotel Grand 

Batam? 

2. Apakah fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pem-

bangunan Hotel Grand Batam  sudah lengkap? 

3. Bagaimana cara mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan ker-

ja yang akan terjadi pada proyek Hotel Grand Batam? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian Hotel Grand Batam 

2. Menganalisis risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi pada pem-

bangunan Hotel Grand Batam. 

3. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran yang digunakan un-

tuk mengukur kinerja pada penelitian ini adalah dengan metode Haz-

ard Identification and Risk Assessment (HIRA). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pnelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi tingkat risiko yang akan terjadi pada proyek Hotel 

Grand Batam 

2 Mengidentifikasi fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja pada 

proyek pembangunan Hotel Grand Batam  sudah lengkap. 

3 Mengidentifikasi cara mengendalikan risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja yang akan terjadi pada proyek Hotel Grand Batam. 

1.5 Manfaat Penelitian` 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian skripsi ini bertujuan mendapatkan informasi dalam mencip-

takan lingkungan tempat kerja aman dan nyaman, dengan 

menganalisis sistem manajemen risiko. 

2. Hasil dalam penelitian ini berfunsi sebagai bahan refrensi bagi pihak 

yang ingin melakukan penelitian yang bersangkutan dengan kesela-

matan dan kesehatan kerja. 

3. Menanggulangi adanya kemungkinan akan terjadinya risiko kecel-

akaan kerja yang dapat terjadi sehingga tidak mengakibatkan kecel-

akaan yang fatal. 

4. Penelitian ini dapat diterapkan kontraktor untuk mengurangi tingkat 

risiko kecelakaan kerja. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah perlu adanya penelitian, pe-

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori yang sesuai dengan metode pemecahan masa-

lah yang diteliti, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Membahas tentang tahapan proses penelitian, dimulai dari persiapan 

hingga pada tahapan penyusunan laporan. 

BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN 

Membahas tentang analisis dari hasil pengolahan data dan pemecahan 

masalah yang diteliti. 

BAB V: PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dari pengolahan analisis data, saran kepa-

da perusahaan tempat dilakukannya penelitian berlansung dan juga saran 

untuk peneliti selanjutnya.   
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