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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT Uniserv Indonesia berdiri pada tahun 2002 yang bergerak di bidang 

industri kimia. Perusahaan ini berkantor pusat di Sidoarjo dan mempunyai kantor 

cabang di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Timur. PT Uniserv Indonesia 

mempunyai tambang limestone atau biasa disebut batu gamping. Pengolahan batu 

gamping menghasilkan berbagai macam produk kimia seperti untuk cairan 

pembasmi hama, penguat jalan raya dan pondasi bangunan, bahan pupuk, 

penjernihan air dan bahan baku semen.

PT Uniserv Indonesia menerapkan standart OHSAS 18001:2007 dalam 

bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K 3) yang telah berjalan kurang lebih 2 

tahun. Standart OHSAS 18001:2007 yang diterapkan meliputi kelengkapan 

perlindungan kerja, kebersihan area kerja, arus lalu lintas kerja, aturan kerja dan 

peralatan evakuasi kecelakaan. Setiap kategori memiliki detail pemeriksaan yang 

telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Standart OHSAS 18001:2007. Setiap 

tahun standart OHSAS selalu diaudit oleh konsultan independen sebagai bukti dan 

jaminan PT Uniserv Indonesia terus melakukan dan menjaga kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan

Satu minggu sekali petugas inspeksi selalu melakukan inspeksi penilaian 

risiko di area divisi dalam bidang produksi. Petugas inspeksi terdiri dari dua orang 

yang merupakan perwakilan dari setiap divisi. Petugas inspeksi dipilih secara 
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bergantian seminggu sekali dari divisi yang berbeda-beda untuk menghindari 

penilaian curang. Saat melakukan inspeksi, petugas inspeksi berpedoman pada 

form penilaian risiko di PT Uniserv. Setiap temuan penyimpangan, dicatat, difoto 

dan diberikan keterangan temuan pelanggaran. Hasil inspeksi diberikan kepada 

QA (Quality Assurance) untuk diperiksa antara temuan penyimpangan baru 

dengan temuan penyimpangan lama.

Pada akhir bulan petugas inspeksi, QA dan kepala divisi di dalam forum 

rapat K3 membacakan temuan-temuan penyimpangan yang terjadi setiap divisi. 

Pada penentuan penilaian risiko menggunakan metode semi kuantitative dimana 

tingkat bahaya = R (risiko) x P (peluang). Risiko memiliki 5 tingkat yaitu tingkat 

1 sangat ringan, tingkat 2 ringan, tingkat 3 sedang, tingkat 4 berat, tingkat 5 fatal. 

Kemudian peluang memiliki 5 tingkat yaitu tingkat 1 sangat jarang, tingkat 2 

jarang, tingkat 3 mungkin, tingkat 4 sering, tingkat 5 pasti terjadi. Hasil perkalian

point tingkat tersebut dapat mengetahui tingkat bahaya perdivisi sehingga dapat 

dibenahi.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah, dalam proses penilaian petugas 

membawa banyak barang bawaan berupa formulir penilaian risiko, form catatan 

temuan, kamera digital. Selain itu petugas penilaian harus menyesuaikan matrix

risiko yang terdapat pada metode semi kuantitatif untuk penilaian risiko yang 

menjadikan proses penilaian menyita waktu.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, Maka tugas akhir ini mengusulkan 

adanya Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Inspeksi Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 18001:2007 Berbasis Android di PT Uniserv 
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Indonesia. Sistem yang dibuat berbasis Android, dan berfungsi menyederhanakan

barang bawaan petugas inspeksi ketika inspeksi ke lapangan. Dengan adanya 

sistem ini petugas inspeksi tidak perlu membawa kertas form penilaian risiko tapi  

menggunakan Tablet atau smartphone, memberikan catatan jika terjadi 

penyimpangan dan pengambilan foto bukti pelanggaran langsung melalui kamera 

Tablet atau smartphone. Berdasarkan data inspeksi, sistem dapat memberikan 

informasi temuan yang terjadi per divisi beserta foto bukti temuan. Selain itu, 

dengan adanya sistem ini, pemberitahuan informasi terkait tingkat bahaya yang 

terjadi setiap divisi dapat segera diketahui oleh kabag, sehingga dapat segera 

dilakukan pembenahan.

Dengan adanya sistem ini, mampu menyederhanakan barang bawaan 

petugas inspeksi dan memberikan pemberitahuan informasi terkait tingkat bahaya 

segera diketahui.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu bagaimana merancang Rancang 

Bangun Aplikasi Penilaian Inspeksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Berdasarkan O H SA S 18001:2007 Berbasis Android di PT Uniserv Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembuatan tugas akhir Rancang Bangun Aplikasi Penilaian 

Inspeksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 18001: 

2007 Berbasis Android di PT Uniserv Indonesia, ruang lingkup permasalahan 

hanya akan dibatasi pada :
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1. Penilaian berdasarka form JSA (Job Safety Analysis) PT Uniserv Indonesia.

2. Tidak membahas tentang cara membangun standart K3 OHSAS 18001:2007 

di perusahaan.

3. Sistem dapat berfungsi sebagai penilaian risiko, mencatat pelanggaran dan 

mengambil foto bukti pelanggaran.

4. Sistem digunakan oleh petugas inspeksi, QA, Kepala divisi / bagian.

5. Aplikasi dapat diterapkan pada semua aspek K3 :

a. Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian

b. Peralatan dan bahan yang dipergunakan

c. Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial.

d. Proses produksi

e. Karakteristik dan sifat pekerjaan

f. Teknologi dan metodologi kerja

6. Dashboard hanya digunakan untuk memberikan informasi perkembangan 

penilaian risiko yang terjadi perperiode.

7.   Teknik Penilaian menggunakan Semi Kuantitative dan Matrix risiko 

8.   Penilaian di lakukan di divisi yang berhubungan dengan produksi

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah aplikasi dapat 

dipakai sebagai alat bantu penilaian risiko di lapangan kerja oleh petugas inspeksi 

dan menyederhanakan barang bawaan petugas inspeksi ketika di lapangan yaitu 
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menggantikan kertas form penilaian risiko, lembar pencatatan temuan, kamera 

digital.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini bagi PT Uniserv Indonesia adalah 

memberikan kemudahan pada petugas inspeksi dalam mencatat temuan, penilaian 

risiko.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang di gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi 

menjadi beberapa bab dan sub-bab. Adapun pembagian bab ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengutamakan perumusan dan penjelasan 

masalah umum dari penilaian inspeksi kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 

18001 : 2007 Berbasis Android di PT. Uniserv 

Indonesia. Sehingga di peroleh gambaran umum 

mengenai seluruh penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Bab ini menyangkut beberapa masalah 

yang diliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan dilanjutkan 

dengan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan uraian tentang teori yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir. 
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Menjelaskan tentang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3), OHSAS 18001 : 2007, Aplikasi, Bagan 

Alir Sistem, Data Flow Diagram (DFD), Database, 

Delphi Android Mobile, Power Designer.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Berisi tentang permasalahan yang ada dan solusi 

yang di ajukan dalam pembuatan Aplikasi Penilaian 

Inspeksi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) 

Berdasarkan OHSAS 18001 : 2007 Berbasis 

Android di PT. Uniserv Indonesia. Dalam bab ini 

juga membahas System Flow, DFD, ERD dan 

rancang antar muka.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan 

dari Aplikasi Penilaian Inspeksi Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 

18001 : 2007 Berbasis Android di PT. Uniserv 

Indonesia, implementasi sistem, Uji coba dan 

analisis hasil uji coba dari Implementasi Aplikasi 

Penilaian Inspeksi Kesehatan Dan Keselamatan 

Kerja (K3).
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BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan 

saran perancangan dan pembuatan Aplikasi 

Penilaian Inspeksi Kesehatan Dan Keselamatan 

Kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 18001 : 2007 

Berbasis Android di PT. Uniserv Indonesia. Saran 

yang dimaksut adalah saran terhadap kekurangan 

dari Aplikasi Penilaian Inspeksi Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 

18001 : 2007 Berbasis Android di PT. Uniserv 

Indonesia yang ada kepada pihak lain yang ingin 

meneruskan topik Tugas Akhir ini. Tujuannya 

adalah agar pihak lain yang meneruskan topik ini 

dapat menyempurnakan aplikasi sehingga bisa 

menjadi lebih baik.


