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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut data badan pusat statistik (BPS, 2015) tercatat 26.322 perusahaan industri 

besar menengah di Indonesia, hal ini menunjukan jumlah perusahaan industri di 

Indonesia dapat terbilang banyak. Perusahan-perusahaan tersebut memiliki pekerja 

manusia yang terbilang cukup banyak seperti yang terlihat pada Bps agustus 2015 yaitu 

sebanyak 15.255.099 orang bekerja pada perusahaan industri masih banyak yang 

bergantung pada pekerja manusia dalam melaksanakan proses-proses baik produksi 

maupun administrasi dalam perusahaan nya. Dalam melaksanakan kerja, tidak 

dipungkiri lagi ada resiko terjadinya kecelakaan kerja. Jumlah kasus kecelakaan kerja 

di Indonesia pada tahun 2015 seperti yang dilansir oleh badan penyelenggara jaminan 

sosial (BPJS, 2015) ketenagakerjaan telah terjadi kecelakaan kerja 105.182 kasus, 

dengan korban meninggal dunia 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian tersebut 

adalah pelaksanaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan 

perilaku masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya belum 

optimal.  

Menurut INSAG (IAEA, 1991) budaya keselamatan merupakan gabungan dari 

karakteristik dan sikap dalam organisasi dan individu serta merupakan integrasi dari  

perilaku, sikap, persepsi yang outputnya berupa performansi yang nantinya dapat  

menggerakkan organisasi. Budaya keselamatan ditandai dengan masih rendahnya 

kepatuhan penggunaan APD dalam setiap melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi. 
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Pengoperasian mesin produksi, pembuatan bahan baku, dan pengangkutan material 

produksi yang di mana pada setiap kegiatannya memiliki risiko yang berbeda yang 

dapat memicu timbulnya bahaya  kesehatan dan keselamatan.. 

Keselamatan kerja dibidang industri fabrikasi sebagian besar di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970  tentang keselamatan kerja dan peraturan 

pemerintah yang diwakili oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi yang telah 

menetapkan sebuah peraturan perundangan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertuang dalam Mentri tenaga kerja Nomor : 

PER.05/MEN/1996.  

Berdasarkan latar belakang, maka penulis memanfaatkan game sebagai media 

edukasi. Game edukasi unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan 

metode pembelajaran konvensional. Salah satu keunggulan yang signifikan adalah 

adanya animasi yang dapat meningkatkan daya ingat sehingga seseorang dapat 

menyimpan materi dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode 

pengajaran konvensional (Vitianingsih, 2016) selain itu kelebihan dari Game edukasi 

dibanding dengan edukasi secara konvensional yaitu adalah pada visualisasi dari 

permasalahan nyata. Massachussets Insitute of Technology (MIT) berhasil 

membuktikan bahwa game sangat berguna untuk meningkatkan logika dan pemahaman 

pemain terhadap suatu masalah melalui proyek game yang dinamai Scratch. Construct 

2 adalah salah satu pilihan game engine yang tepat untuk pembuatan game edukasi ini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan menciptakan sebuah aplikasi 

permainan yang tidak hanya untuk hiburan semata tetapi juga sebagai media yang 
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memiliki nilai edukatif untuk mensosialisasikan Alat pelindung diri (APD) untuk 

kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesadaran individu 

masyarakat untuk menjaga anggota tubuh dari lingkungan bahaya saat bekerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi Game petualangan kesehatan dan 

keselamatan kerja berbasis android menggunakan software construct 2 ? 

2. Bagaimana merancang Game edukasi petualangan kesehatan dan keselamatan 

kerja pada platform android agar disukai oleh pengguna? 

3. Bagaimana hasil pengujian terhadap aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja? 

1.3 Tujauan Penelitian 

Tujuan penelitian yang di usulkan ini adalah : 

1. Menciptakan game sederhana tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 

2. Mempermudah dalam mengenal alat pelindung diri untuk keselamatan bekerja 

melalui aplikasi game. 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis 

hanya membatasi masalah pada : 

1. Pengguna utama Game edukasi petualangan kesehatan dan keselamatan kerja 

ini adalah  usia produktif tidak ada batasan umur . 

2. Penggunaan aplikasi ini dijalankan pada Personal smartphone dengan 

berbasis Android. 
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3. Game edukasi petualangan kesehatan dan keselamatan kerja ini bersifat singgle 

player. 

4. Pembahasan alat pelindung diri (APD) keselamatan kerja hanya pada bagian 

industri fabrikasi.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memudahkan 

masyarakat untuk mengetahui tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta 

lebih mengenal jenis-jenis alat pelindung diri (APD) dibidang industri 

fabrikasi. 
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