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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini umumnya sedang 

melakukan pembangunan disegala bidang, diantaranya pembangunan fisik kota. Pada 

proses pembangunan ini, maka diperlukan beberapa faktor untuk menunjang 

keberhasilan pembangunan tersebut. Pada setiap pelaksanaan konstruksi tentunya 

mengharapkan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik, dimana tingkat 

keberhasilan suatu pekerjaan konstruksi dapat dilihat dari suatu pekerjaan tersebut 

dapat memenuhi standar/spesifikasi yang berlaku, pekerjaan dapat selesai dengan tepat 

waktu, efesiensi biaya dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terjamin. Namun 

berbagai kendala atau kegagalan pada saat pelaksanaan tidak dapat terhindarkan, 

dimana tolak ukur utamanya kebalikan dari ke empat faktor diatas. 

Bidang konstruksi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. 

Karenanya, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal mutlak 

guna meminimalisir risiko dan kecelakaan kerja hingga tercapai zero accident. 

Proyek relokasi sungai samping tol DK120+500 dilaksanakan akibat dari dampak 

pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimana posisi tiang/pier berada 

pada aliran sungai tersebut. Pada pelaksanaan proyek ini, peneliti mengamati bahwa 

terdapat potensi bahaya yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan. Dengan 

begitu peneliti akan melakukan kajian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 

proyek Relokasi Sungai Samping Tol DK120+500 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengidentifikasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 

proyek relokasi sungai samping tol DK120+500? 

2. Bagaimana penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3)  pada proyek 

relokasi sungai samping tol DK120+500? 

3. Bagaimana pengendalian atau penanganan risiko kesehatan dan keselamatan 

kerja pada proyek relokasi sungai samping tol DK120+500? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek 

relokasi sungai samping tol DK120+500. 

2. Melakukan penilaian terhadap risiko keselematan dan kesehatan kerja (K3) 

yang terjadi pada proyek relokasi sungai samping tol DK120+500. 

3. Memberikan upaya pengendalian atau penangan terhadap risiko keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) pada proyek relokasi sungai samping tol DK120+500. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi yang 

dapat digunakan untuk mengurangi penyebab kecelakaan kerja pada proyek 

Relokasi Sungai Samping Tol DK120+500. 

2. Agar pihak pelaksana/kontraktor dapat menghadapi risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja yang dapat terjadi selama proses pengerjaan berlangsung, 

sehingga mampi mewujudkan proyek dengan kategori zero accident. 
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1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitia ini, antara lain: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada proyek Relokasi Sungai Samping Tol 

DK120+500. 

2. Pekerjaan yang ditinjau merupakan pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan batu, 

pekerjaan kawat bronjong serta pekerjaan plesteran dan acian. 

3. Tidak menghitung faktor biaya/ekonomi. 

4. Responden pada penelitian ini adalah pihak pelaksana/kontraktor. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam bab-bab sistematis berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini mengenai tentang uraian teori dasar dan berbagai literatur, mengenai 

pengertian keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), kecelakaan kerja, sistem 

manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko dan lain-lain. 

 

BAB III METOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengenai tentang uraian prosedur penelitian yang digunakan untuk 

mengkaji keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek relokasi sungai samping 

tol DK120+500. 

 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan proses analisis data dari penelitian kajian keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) pada proyek relokasi sungai samping tol DK120+500. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian. 

Pada bab ini juga dipaparkan berupa saran-saran untuk kepentingan penelitian 

selanjutnya mengenai topik dan pembahasan yang berkaitan dengan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




