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II. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Goldberg dalam Sihombing dkk (2013) menyatakan bahwa sektor 

agribisnis dapat dibagi menjadi empat sub sektor, yaitu: (1) Sub sektor 

agribisnis hulu (upstream agribusiness), yakni seluruh kegiatan ekonomi 

yang menghasilkan sarana produksi pertanian primer beserta kegiatan 

perdagangannya atau distribusi. Termaksud ke dalam sub sektor ini 

adalah industri agro-kimia (pupuk, pestisida), industri agro-otomotif (mesin 

dan peralatan), dan industri pembibitan/pembenihan; (2) Sub sektor 

agribisnis usaha tani (on farm agribusiness) atau pertanian primer, yakni 

kegiatan yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan dari 

pertanian hulu untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; (3) Sub 

sektor agribisnis hilir (downstream agribusiness), yakni kegiatan ekonomi 

yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk akhir (finished 

product) beserra kegiatan perdagangan/distribusinya, (4) Sub sektor jasa 

penunjang agribisnis (supporting system), yakni kegiatan yang 

menyediakan jasa bagi ketiga sub sektor agribisnis yang telah disebutkan 

(Sihombing, et al., 2013).  

Kontribusi sektor pertanian atau agribisnis terhadap pertumbuhan 

ekonomi tidak terlepas dari industri penunjang yang mendukung majunya 

sektor pertanian. Salah satu industri penunjang tersebut berasal dari sub 

sektor agribisnis hulu, yaitu industri pupuk. Industri pupuk muncul ketika 
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timbulnya kesadaran manusia akan keberadaan sumber daya alam 

semakin meningkat dan manusia dituntut untuk menjaga kelestarian alam, 

di samping mengupayakannya agar tetap memberi dan mendukung 

kebutuhan hidup (Sihombing, et al., 2013). Pupuk mempunyai peranan 

penting dalam peningkatan produktifitas pertanian, termasuk di dalamnya 

komoditas padi. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai dengan 

kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktifitas 

dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang 

menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi 

petani. Untuk itu perlu adanya penyediaan pupuk sesuai teknologi 

pemupukan yang dianjurkan di masing-masing wilayah (Kariyasa, et al., 

2004). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani cenderung 

tidak lagi memperhatikan penggunaan pupuk berimbang, akibat di satu 

sisi harga jual produk pertanian yang sangat fluktuatif dan cenderung 

merugikan petani, serta di sisi lain semakin mahalnya biaya produksi. Jika 

kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka akan menyebabkan sektor pertanian 

semakin tidak menarik bagi petani di Indonesia yang pada akhirnya 

berimbas terhadap ketahanan pangan nasional (Adnyana & Kariyasa, 

2000). 

PT Petrokimia Gresik merupakan industri yang bergerak di bidang 

industri pupuk dan kimia. Produk utamanya adalah Pupuk Nitrogen dan 

Pupuk Fosfat, selain itu PT Petrokimia Gresik juga memproduksi bahan 

baku pembuatan pupuk, antara lain amoniak, asam sulfat, dan asam 

fosfat. Industri pupuk dan kimia memiliki potensi bahaya yang relatif besar 
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seperti kebakaran, ledakan, dan pelepasan gas toksik, bahkan efek 

domino antara kebakaran dan ledakan. Kecelakaan pada masa lalu 

seperti tragedi Bhopal 1984, ledakan industri kimia Jilin China 2005, serta 

kebakaran minyak Jaipur India 2009, menunjukkan bagaimana dampak 

kecelakaan yang disebabkan industri kimia sangat mempengaruhi 

kehidupan orang-orang serta lingkungan disekitarnya (Rachmat, 2013). 

Di sisi lain peningkatan produktifitas menjadi sebuah perhatian 

utama berbagai industri, sebagai perubahan efektifitas dan efisiensi dari 

sumber daya ke dalam produk yang dapat dipasarkan dan menentukan 

keuntungan bisnis. Sebagai akibatnya, berbagai indikator dan faktor yang 

dapat dipertimbangkan telah diarahkan untuk dapat meningkatkan 

produktifitas. Penelitian mengenai EPC menggunakan SEM telah 

dilakukan yang telah membuktikan faktor variabel keselamatan dan 

kesehatan kerja berpengaruh langsung terhadap produktifitas kerja 

(Mukhlisani, et al., 2008). 

Mengingat pentingnya bahaya pada industri kimia dan pupuk 

tersebut serta upaya peningkatan produktifitas pupuk sesuai kebutuhan 

nasional, maka diperlukan sistem keselamatan yang terintegrasi yang 

diterapkan oleh seluruh orang yang berada di lingkungan kerja PT 

Petrokimia Gresik termasuk mitra kerja.  

Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang performansi 

keselamatan dan kesehatan kerja pada mitra kerja perusahaan agribisnis 

pupuk. Produksi pupuk dipengaruhi juga akan beberapa hal yaitu tingkat 

ketrampilan SDM, teknologi, dan kesiapan modal. Namun jika kita cermati, 
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aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sekarang menjadi salah 

satu aspek yang juga signifikan mempengaruhi lancar atau tidaknya 

produksi di suatu industri. Kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja 

yang terjadi di perusahaan akan mengintervensi dan menghambat 

produksi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Keterlambatan ini akan 

berdampak sistemik pada ketersediaan hasil produksi pupuk serta 

menyebabkan keterlambatan produksi pada sub sektor agribisnis usaha 

tani, sub sektor usaha hilir, dan sub sektor jasa penunjang agribisnis. 

Metode yang akan digunakan adalah menggunakan AHP dan TOPSIS 

untuk menilai bobot masing-masing kriteria penilaian serta merangkingkan 

kinerja dari mitra kerja PT Petrokimia Gresik. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model kriteria evaluasi performansi keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) mitra kerja pada agribisnis pupuk? 

2. Bagaimana pembobotan masing-masing kriteria evaluasi 

performansi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mitra kerja 

pada agribisnis pupuk menggunakan AHP? 

3. Bagaimana perangkingan mitra kerja berdasarkan performansi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menggunakan TOPSIS? 
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4. Bagaimana analisis rekomendasi peningkatan performansi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mitra kerja pada 

agribisnis pupuk? 

 

1. 3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Merancang model kriteria evaluasi performansi keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) mitra kerja pada agribisnis pupuk. 

2. Melakukan pembobotan masing-masing kriteria evaluasi 

performansi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mitra kerja 

pada agribisnis pupuk dengan menggunakan AHP. 

3. Melakukan perangkingan mitra kerja berdasarkan performansi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menggunakan TOPSIS  

4. Memberikan analisis rekomendasi peningkatan performansi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mitra kerja pada 

agribisnis pupuk. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat bagi penulis 
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Penulis dapat mengaplikasikan ilmu manajerial di 

perusahaan agribisnis yang didapat di bangku kuliah secara nyata, 

terkait dengan kinerja mitra kerja di perusahaan. 

1.4.2 Manfaat bagi institusi pendidikan 

Meningkatkan hubungan baik antara UPN terutama prodi 

magister manajemen agribisnis dengan PT Petrokimia Gresik, 

serta dapat digunakan sebagai referensi mengenai mitra kerja di 

agribisnis pupuk. 

 

1.4.3 Manfaat bagi perusahaan 

Perusahaan dapat mengetahui kriteria evaluasi kinerja K3 

dari mitra kerja.  




