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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tentu memiliki resiko atau bahaya 

yang mungkin mengancam. Resiko atau bahaya tersebut tentunya merupakan hal 

yang tidak diinginkan baik oleh pekerja yang bersangkutan ataupun oleh lembaga 

usaha yang mempekerjakan orang tersebut. Kecelakaan di tempat kerja 

merupakan hal yang selalu mengandung kemungkinan atau tak terduga 

(Silalahi,1995). Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan 

sebab yang tidak bisa dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% 

dikarenakan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat dan 73% 

dikarenakan perilaku yang tidak aman (Heinrich,1931).  

Angka kecelakaan kerja di Indonesia memang diakui masih cukup tinggi. 

Pada tahun 2016 saja, telah terdaftar 2.382 orang meninggal pada saat bekerja dari 

101.367 kasus terkait kecelakaan kerja. Padahal pekerja merupakan salah satu aset 

perusahaan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan pekerja yang ulet 

dan terampil serta sehat, maka efektivitas pengolahan bahan baku akan optimal 

sehingga berimbas pada keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Oleh 

karena itu, kesehatan dan keselamatan kerja (K3)  tidak hanya menjadi tanggung 

jawab individu yang bersangkutan, namun lembaga usaha yang mempekerjakan 

orang tersebut juga harus ikut andil dalam menjaga kesehatan dan keselamatan 

kerja agar performa pekerja tersebut dapat optimal.  

Industri yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, seperti 

PT.Pertamina EP.Cepu memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja karena 

mayoritas pekerja bekerja di sektor hulu, yaitu pada kegiatan eksplorasi, 

eksploitasi, pengeboran  dan pengelolaan minyak dan gas bumi demi memenuhi 

kebutuhan energi migas nasional. Hampir lebih dari 80 % pekerja adalah pekerja 

lapangan yang tentu saja memiliki resiko untuk mengalami kecelakaan kerja. 
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Tingginya angka kecelakaan kerja pada PT. Pertamina EP Cepu tentu akan 

berimbas pada kerugian material yang harus ditanggung perusahaan dalam 

pemulihan kondisi pekerja serta perusahaan bisa mendapatkan somasi/ teguran 

dari pihak Dinas Ketenagakerjaan yang dapat berimbas pada penutupan kegiatan 

usaha. Oleh karena itu, penting bagi PT Pertamina EP Cepu untuk melakukan 

regulasi dan pemantauan terkait  manajemen yang berorientasi pada Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) pada industri perminyakan. Dalam upaya melakukan 

hal tersebut maka PT Pertamina EP Cepu perlu untuk meningkatkan kontrol 

keselamatan dan kesehatan pekerja dengan memaksimalkan status penanganan 

kecelakaan kerja ke arah maksimal. Kondisi maksimal yang dimaksud disini 

adalah penanganan kecelakaan kerja yang lengkap (completed).  

Prosedur SOP rekapitulasi data dilakukan oleh PT.Pertamina dilakukan 

melalui bidang HSE dengan menerapkan sistem PEKA (Pengamatan Keselamatan 

Kerja) sebagai salah satu alat untuk memonitoring dan mengendalikan terjadinya 

kecelakaan kerja. PEKA menyaratkan bahwa setiap pekerja maupun mitra kerja 

Pertamina berhak dan wajib untuk melaporkan setiap tindakan beresiko (unsafe 

action), kondisi tidak aman (unsafe condition), dan near miss (hampir celaka) 

dalam kegiatan sehari – hari. Oleh karena itu, Pertamina dapat mengetahui jumlah 

kejadian unsafe action, unsafe condition, hampir celaka (near miss). Namun 

untuk kejadian hampir celaka tidak termasuk dalam perjanjian pemberian 

penanganan kecelakaan kerja, sehingga rekapitulasi dilakukan terpisah. Menurut 

Nisak (2017) menyatakan bahwa status penanggulangan kecelakaan kerja erat 

kaitanya dengan usaha perusahaan dalam mengatasi setiap kejadian kecelakaan 

kerja dengan mempertimbangkan jenis kecelakaan kerja  unsafe action dan unsafe 

condition, tingkat resiko, lokasi terjadinya kejadian kecelakaan kerja, penyebab 

kecelakaan kerja dan lama penanggulangan kecelakaan kerja tersebut. 

Dunia sekarang telah masuk pada era big data sehingga data yang ada 

dilapangan juga tidak sebatas berjumlah satuan ataupun puluhan. Data yang ada di 

lapangan sekarang ini bisa mencapai ratusan, ribuan bahkan jutaan. Terlebih 

ditambah banyaknya aspek yang meliputi terbentuknya data tersebut. Oleh karena 

itu, perhitungan manual hampir susah untuk dilakukan, sehingga dibutuhkan 
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sarana pendukung yang sempurna yaitu komputer. Dengan komputer dan sofware 

yang telah banyak tersedia, maka  pengolahan dan pengaksesan data yang 

diperlukan akan menjadi semakin cepat dan tepat sehingga dapat memanfaatkan 

waktu yang tersisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Machine learning adalah 

metode yang memungkinkan komputer melakukan analisis data yang otomatis 

membangun model dari sebuah dataset dengan jalan mempelajari pola data 

training secara iteratif. Dataset terdapat 2 komponen utama feature  yaitu feature 

dan target feature. Dimana feature similiar dengan variabel independen pada data, 

dan target feature similiar dengan variabel dependen pada data Didalam dataset 

akan dibagi menjadi 2 yaitu data training dan data testing. Pada data training 

nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma untuk mencari model yang 

cocok, sementara data testing akan dilakukan uji penerapan model.  

Di dalam bidang industri, machine learning bisa digunakan untuk 

memprediksi kondisi atau mekanisme dari suatu proses perusahaan yang sedang 

berlangsung. Didalam penelitian ini, penulis akan membandingkan implementasi 

keakuratan Naive Bayes, Support Vector Machine dan ID3 dalam penetapan status 

penanganan keselamatan kerja. Selanjutnya dapat pula dianalisis featureyang 

paling penting dalam mempengaruhi keputusan terhadap penetapan status 

penanganan kecelakaan kerja. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian berjudul “Perbandingan Metode Naive Bayes, Support Vector 

Machine dan  Algoritma Iterative Dichotomiser 3 dalam Penetapan Status 

Penanganan Kecelakaan Kerja”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik feature kejadian kecelakaan yang ada pada dataset 

PEKA Online di  PT.Pertamina EP Cepu tahun 2016? 

2. Bagaimana perbandingan keakuratan masing-masing machine learning 

(Naive Bayes, Support Vector Machine dan Iterative Dichotomiser 3 )  serta 



4 

 

 

machine learning mana yang memiliki keakurasian tinggi untuk penetapan 

status penanganan kecelakaan kerja ? 

3. Bagaimana alur penetapan status kecelakaan kerja serta feature mana yang 

paing menjadi pertimbangan utama penetapan status penanganan kecelakaan 

kerja dengan metode   Iterative Dichotomiser 3?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar. 

Penelitian difokuskan hanya pada dataset PEKA online  yang berisi status 

penanganan kecelakaan kerja berdasarkan feature yang ada didalam dataset di 

PT.Pertamina Cepu pada tahun 2016. Eksplorasi yang divisualisasikan hanya 

untuk mengetahui  informasi tambahan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini 

hanya terbatas pada perbandingan  algoritma Naïve bayes, SVM dan ID3 sehingga 

tidak  melakukan penyesuaian maksimasi parameter pada klasifikasi SVM. Pada 

Importance Feature Analysis, jumlah node mengacu  pada feature yang 

berpengaruh secara signifikan  berdasarkan penelitian terdahulu. Dimana dalam 

hal ini jumlah node yang digunakan berjumlah 3 (1 node untuk root, 1 node untuk 

split node 1 dan 1 node untuk split node 2). 

 

1.4 Jenis Penelitian dan Metode Analisis 

Jenis dari penelitian adalah penelitian kategori aplikasi dengan metode 

analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, analisis eksplorasi data 

mining,  Klasifikasi Naive Bayes, Klasifikasi Support Vector Machine dan 

Klasifikasi Iterative Dichotomiser 3 dengan hasil yang diharapkan adalah 

karakteristik penanganan dan feature yang ada pada setiap data kejadian 

kecelakaan kerja, keakuratan masing-masing machine learning serta machine 

learning mana yang memiliki keakurasian tinggi untuk penetapan status 

penanganan kecelakaan kerja, alur penentapan dan tingkat kepentingan feature 

yang mempengaruhi status penanganan kecelakaan kerja.  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik feature kejadian kecelakaan yang ada 

pada dataset PEKA Online di  PT.Pertamina EP Cepu tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui perbandingan keakuratan masing-masing machine 

learning (Naive Bayes, Support Vector Machine dan Iterative Dichotomiser 

3 )  serta machine learning mana yang memiliki keakurasian tinggi untuk 

penetapan status penanganan kecelakaan kerja  

3. Untuk mengetahui alur penetapan status kecelakaan kerja serta feature mana 

yang paing menjadi pertimbangan utama penetapan status penanganan 

kecelakaan kerja dengan metode   Iterative Dichotomiser 3 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari peneltian ini adalah: 

1. Dengan diketahui karakteristik, hasil keputusan penetapan status 

penanganan kecelakaan kerja dan mengetahui feature mana yang 

mempengaruhi penetapan status penanganan kecelakaan kerja di PT 

Pertamina EP Cepu, diharapkan dapat dijadikan masukkan bagi pihak yang 

tersangkutan dalam rangka penetapan kebijaksanaan internal perusahaan 

khususnya terkait dengan regulasi K3. 

2. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan 

ilmu yang didapat di bangku perkuliahan sekaligus menambah pengetahuan 

dan memotivasi penulis dalam mempelajari lebih lanjut mengenai machine 

learning dan aplikasinya khusunya dalam bidang kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

3. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan 

bagi pembaca secara umum, sehingga dapat memperoleh informasi 

tambahan mengenai machine learning dan penerapananya dalam bidang 

kesehatan dan keselamatan kerja. 


