
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis 

untuk pertumbuhan industry dan perdagangan serta merupakan segmen usaha 

yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan serta merupakan 

segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. 

Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan 

tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan 

profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat 

dengan biaya yang terjangkau. Pada dasarnya pelayanan terhadap kapal dan 

pelayanan terhadap muatan (barang dan penumpangnya). 

Pelabuhan laut merupakan pintu gerbang pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. Dengan adanya pelabuhan laut semua hasil bumi, hasil ternak, dan hasil 

indutri dari suatu tempat dapat diangkut diperdangangkan di tempat lain untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi di pelabuhan itu sendiri dan kawasan 

sekitar. Demikian juga dengan Pelabuhan Terminal untuk kepentingan sendiri 

(TUKS) PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung yang beralamatkan di 

jalan Access Road Inalum Kecematan Sei Suka Kabupaten BatuBara, Sumatra 

Utara yang berhadapan langsung dengan selat malaka merupakan posisi 

strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kwasan sekitar. 

Di dalam pelabuhan tentu ada banyak kegiatan atau prosedur kegiatan 

dalam melakuakan kegiatan di pelabuhan salah satunya sistem kerja Bongkar 

dan Muat merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang berada 

di Pelabuhan dan tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan atau terpapar 

penyakit akibat kerja. Seperti kita ketahui bahwa jenis pekerjaan Bongkat dan 

Muat merupakan salah satu aktivitas fisik tertua dari kegiatan manusia sehari-

hari. 

Pekerjaan bongkar muat merupakan pekerjaan fisik yang berat, 

faktorfaktor lain seperti kondisi kerja dan lingkungan kerja yang tidak 



ergonomis juga memberikan beban tambahan kepada para pekerja. Masalah 

tersebut di atas apabila tidak dikendalikan dengan baik, akan dapat 

memberikan stres kepada pekerja yang melampaui batas kemampuannya, pada 

akhirnya dapat menyebabkan gangguan kenyamanan, kesehatan dan 

keselamatan para pekerja. 

Pekejaan di pelabuhan merupakan pekerjaan manual handling dan 

lifting Pengangkatan benda secara manual atau dalam ilmu ergonomi dikenal 

sebagai Manual Material Handling (MMH) adalah gerakan pemindahan 

benda oleh manusia yang menggunakan tenaga manusia sendiri (penanganan 

manual). Ciri-ciri dari material yang dipindahkan adalah memiliki berat 

kurang dari 40 kg, material dapat dijangkau oleh tangan serta mudah 

digenggam oleh tangan. Kegiatan manual material handling yang sering 

dilakukan antara lain adalah kegiatan pengangkatan benda (lifting task), 

kegiatan pengantaran benda (carriying task), Kegiatan mendorong benda 

(pushing task), Kegiatan menarik benda (pulling task). 

Pekerjaan manual handling seperti angkat angkut ini sangatlah 

mengandalkan manusia tenaga utama. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dan yang terjadi antara 

terori dan penerapannya tidak sejalan maka dari pada itu saya penulis 

mengangkat judul “Penerapan Zero Aciddent Melalui Program K3 di Jetty 

A PT. Multimas Nabati Asahan”. 

1.2 Tujuan Dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui cara penerapan Zero Accident di Jetty PT. 

Multimas Nabati asahan Kuala Tanjung 

2. Untuk mengetahui pengunaan menjalankan program K3 di Jetty PT. 

Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Penyusunan akan memperoleh pengalaman yang berharga dimasa 

yang akan datang dan menjadi landasan bagi penulis dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 



2. Dengan adanya Tugas Akhir ini di harapkan perusahaan bias 

mengimplementasikan Program K3 di pelabuhan dengan baik dan 

sesuia dengan di harapkan. 

I.3 Perumusan Masalah 

 Peran dari Penerapan Zero Accident ini sangat penting sekali menginggat 

pelabuhan PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung ini sangat sibuk, maka dari 

pada itu agar pembahasan sesuai dengan topoik dan tidak meluas kemana-mana 

maka penulis membatasi pada masalah: 

a. Bagaimana cara penerapan Zero Accident di Jetty PT. Multimas Nabati 

Asahan Kuala Tanjung 

b. Bagaimana menjalankan program K3 di Jetty PT. Multimas Nabati 

Asahan Kuala Tanjung 

I.4 Pembatasan Masalah 

 Dengan keterbatasan pengetahuan penulis yang dapat dari study pustaka dan 

pengetahuan yang diperoleh dari. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh 

tentang teori-teori dan pelaksanaan di lapangan maka penulis memberikan batasan-

batasan sebagai berikut:  

1. Lingkup masalah dalam pemecahan masalah dibatasi pada prosedur 

keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat pelindung diri sebagai upaya 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan 

akibat kerja di Jetty.  

2. Lingkup lokasi lokasi penelitian dilaksanakan di Jetty PT. Multimas Nabati 

Asahan Kuala Tanjung. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Memudahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, maka penulis membagi 

penulisan ini dalam beberapa bab dan sub bab antara lain: 

HALAMAN JUDUL 

TANDA PENGESAHAN 

ABSTRAK (Indonesia)  

ABSTRAK (Inggris) 

KATA PENGANTAR 



DAFTAR ISI  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

1.2 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3 Perumusan masalah 

1.4 Perbatasan masalah 

1.5 Sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Teoritis 

2.2. Studi Penelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.4 Jadwal penelitian 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Deskripsi Data 

 4.2 Analisis Data 

 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah 

 4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah 

BAB V PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan 

 5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 

LAMPIRAN 

 


