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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia semakin bertambah pesat terlihat dari 

semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri dalam berbagai bidang. 

Hal ini dikarenakan sudah semakin terdepan pula jalan pemikiran para pengusaha 

bahwa perindustrian lebih menjajinkan daripada usaha di sektor pertanian yang 

selama ini telah mengakar di Indonesia. Pemerintah juga telah memberi angin 

segar untuk terus mengembangkan usaha dalam perindustrian terbukti dengan 

kebijakan pemerintah yang mengizinkan adanya hubungan kerjasama dengan luar 

negeri dalam perindustrian.  

Namun seiring dengan banyaknya perkembangan dunia industri sekarang 

ini berarti bertambah pula dampak yang akan terjadi, baik dampak yang bersifat 

positif ataupun yang bersifat negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu 

kebutuhan akan barang dan jasa yang merupakan hasil dari produksi dapat secara 

mudah diproses. Sebaliknya dampak negatif yang diperoleh adalah dalam proses 

memproduksi suatu barang dan jasa di perusahaan, salah satunya yaitu adanya 

kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan bahwa di setiap tempat kerja terdapat faktor 

dan potensi bahaya yang apabila tidak dikendalikan dengan benar akan 

menimbulkan kerugian yang sangat besar. 

Kerugian disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja yaitu dibagi menjadi 5 

jenis kerugian yaitu (suma’mur,  1989) : 
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1. Kerusakan 

2. Kekacauan organisasi 

3. Keluhan dan kesedihan 

4. Kelainan dan cacat, bahkan 

5. Kematian  

Kecelakaan kerja dapat digolongkan oleh beberapa sebab, namun secara 

umum kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memenuhi 

tindak keselamatan (unsafe human acts) dan keadaan-keadaan yang lingkungan 

yang tidak aman (unsafe conditions). Karena hal tersebut maka sangat penting 

adanya suatu pencegahan dan penaggulangan faktor-faktor bahaya ataupun yang 

berpotensi menyebabkan bahaya di tempat kerja. Untuk itu setiap tempat kerja 

membutuhkan peran manajemen di bidang keselamatan dan kesehatan kerja agar 

pengelolaan produksi dapat berjalan lancar dan meminimalkan angka kecelakaan 

kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dicegah dengan beberapa upaya, salah 

satunya yaitu (Suma’mur,  1989) : 

1. Peraturan perundangan 

2. Standarisasi 

3. Pengawasan 

4. Penelitian yang bersifat tekhnik 

5. Riset medis 

6. Penelitian psikologis 

7. Penelitian secara statistic 

8. Pendidikan 
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9. Latihan-latihan 

10. Penggairahan Asuransi 

11. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan 

Sangat jelas bahwa pencegahan kecelakaan akibat kerja diperlukan adanya 

kerja sama dari semua pihak baik pekerja itu sendiri atuapun dari perusahaannya 

tersebut (Suma’mur,  1989 ). 

Selain itu keterbatasan manusia yang sering menjadi faktor penentu 

terjadinya musibah, seperti kebakaran, kecelakaan, peledakan, pencemaran 

lingkungan dan penyakit akibat kerja. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan 

kerugian jiwa dan material. Sehingga untuk menghindarinya diperlukan usaha 

untuk mencegah dan mengendalikan kerugian yang lebih besar, maka diperlukan 

langkah dan tindakan yang mendasar yang dimulai dari tahap perencanaan yaitu 

mulai dari suatu perencanaan, organisasi, koordinasi dan pengawasan yang lebih 

lanjut.  

Menurut Suma’mur (1986), dikatakan bahwa keselamatan kerja 

bersasaran untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan 

kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga 

kerja. Kecelakaan selain menjadi penyebab dan hambatan-hambatan langsung 

juga merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung yakni kerusakan mesin 

dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan 

pada lingkungan kerja dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja 

baik langsung ataupun tidak langsung, sehingga bila diperhitungkan secara 

nasional hal itu merupakan kehilangan yang sangat besar. 
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PT. Sari HusadaUnit I Yogyakarta adalah perusahaan manufaktur yang 

bergerak dalam bidang perindustrian makanan yang memproduksi susu dan 

makanan bayi. PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta terletak di jalan Kusumanegara 

No. 173 Yogyakarta. 

Oleh karena itu, maka kami selaku penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dan peninjauan di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta, 

tentang bagaimana pengendalian faktor dan potensi bahaya kecalakaan kerja yang 

ada di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa jelas bahwa 

hal yang paling mendasar bagi perusahaan-perusahaan yang berkembang adalah 

peranan sistem manajenen keselamatan dan kesehatan kerja. Maka perumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah sistem pengendalian faktor bahaya dan potensi bahaya 

kecelakaan kerja di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan praktek kerja lapangan  

yang dilaksanakan  di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta adalah : 

1. Mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan akan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dijalankan di di PT. 

Sari Husada Unit I Yogyakarta. 
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2. Mengetahui bagaimana pencegahan dan pengendalian akan bahaya yang dapat 

terjadi di di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta khususnya di bagian 

Warehouse misalnya bahaya kebakaran, bahaya yang bersifat faktor fisik, 

faktor kimia, faktor biologi ataupun bahaya yang lainnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di PT. Sari Husada Unit I 

Yogyakarta memberikan manfaat yang  sangat besar diantaranya : 

1. Bagi penulis

Memberikan ilmu dan pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan, 

praktek dan aplikasi K3 di lapangan khususnya di di PT. Sari Husada Unit I 

Yogyakarta. 

2. Bagi pembaca

Dapat mengetahui bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja tentang pengendalian risiko bahaya di PT. Sari Husada Unit 

I Yogyakarta yang telah dijalankan oleh departeman Safety and Environtment. 

3. Bagi perusahaan

a. Memberikan masukan atau saran tentang kondisi lingkungan kerja yang ada di 

di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta yang masih perlu perbaikan dan 

pencegahan keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, serta 

dapat memotivasi kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. 
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b. Menciptakan kerja sama yang saling bermanfaat antara perusahaan tempat 

magang dengan Universitas Sebelas Maret (UNS)  khususnya program DIII 

Hiperkes dan KK 

4. Bagi program DIII Hiperkes dan KK

Sebagai sarana pengembangan keilmuan K3 bagi program DIII Hiperkes 

dan Keselamatan Kerja. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Tempat Kerja

Tempat kerja merupakan tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu 

usaha, terdapat tenaga kerja yang bekerja dan juga tidak terlepas adanya potensi 

bahaya sebagai sumber resiko yang mempunyai kemungkinan mengakibatkan 

kerugian baik cedera, penyakit, harta benda dan lingkungan (suma’mur,  1989 ). 

2. Definisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terkehendaki dan 

sering kali tidak terduga semula yang dapat mengakibatkan kerugian baik waktu, 

harta benda atau properti  maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses 

kerja industri atau yang berkaitan dengannya (Suma’mur 1996). Dengan demikian 

kecelakaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa tidak terdapat unsur 

kesengajaan dan perencanaan 
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b. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan akan 

selalu disertai dengan kerugian baik fisik maupun mental 

c. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya 

menyebabkan gangguan proses kerja. 

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang 

dapat mengganggu operasi atau kegiatan, atau dapat juga diartikan bahwa 

kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat 

menyebabkan suatu reaksi baik dari objek atau orang atau sumber bahaya 

sehingga mengakibatkan kerugian baik materi maupun nyawa (Bennet N.B. 

Silalahi, 1995).  

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan 

hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa 

kecelakaan terjadi disebabkan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan 

pekerjaan. Dari hasil penelitian bahwa 80-85% (persen) kecelakaan disebabkan 

oleh kelalaian dan kesalahan manusia. Bahkan ada suatu pendapat bahwa akhirnya 

langsung atau tidak langsung semua kecelakaan adalah dikarenakan faktor 

manusia. Kesalahan tersebut mungkin saja dibuat oleh perencana pabrik, pembuat 

mesin, kontraktor, dan lain-lain. 

Kecelakaan selain menjadi sebab dan hambatan-hambatan langsung juga 

merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan 

peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada 

lingkungan kerja dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akaibat kecelakaan kerja baik 
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langsung ataupun tidak langsung, sehingga bila diperhitungkan secara nasional hal 

itu merupakan kehilangan yang sangat besar (Suma’mur, 1986). 

3. Sebab-sebab Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya kecelakaan disebabkan  oleh dua hal yaitu tindakan yang 

tidak aman  (Unsafe Act) dan kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition). Dari 

data kecelakaan didapatkan 85% sebab kecelakaan adalah faktor manusia. Oleh 

karena itu sumber daya manusia dalam hal ini memegang peranan penting dalam 

penciptaan keselamatan dan kesehatan kerja. Tenaga kerja yang mau 

membiasakan dirinya dalam keadaan aman dan melakukan pekerjaan dengan 

aman akan sangat membantu dalam memperkecil angka kecelakaan kerja 

(Suma’mur, 1996).  

Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor 

penyebab secara bersamaan pada tempat kerja atau tempat proses produksi. Dari 

beberapa penelitian para ahli memberikan indikasi bahwa suatu kecelakaan kerja 

tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terjadi oleh satu atau beberapa 

faktor penyebab kecelakaan sekaligus dalam suatu kecelakaan.  

Sebuah “Teori Domino” yang mengemukakan teori sebab akibat 

terjadinya kecelakaan yang menggambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan 

atau cidera disebabkan oleh 5 (lima) faktor penyebab yang secara berurutan dan 

berdiri sejajar antara faktor satu dengan yang lainnya. Dan untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan adalah cukup dengan membuang salah satu kartu domino 

atau memutuskan rangkaian mata rantai domino tersebut. (Heinrech, 1972). 

Kelima faktor tersebut adalah : 
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a. Domino Kebiasaan 

b. Domino Kesalahan 

c. Domino Tindakan atau Kondisi Tidak Aman 

d. Domino Kecelakaan 

e. Domino Cidera 

Cara penelusuran penyebab kecelakaan sesuai dengan urutan Domino 

yang digunakan pada cara berpikir modern dalam prinsip pencegahan kecelakaan 

dan Loss Control. Teori ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak datang dengan 

sendirinya, akan tetapi ada serangkaian peristiwa sebelumnya yang mendahului 

terjadinya kecelakaan tersebut. 

Teori lain mengatakan bahwa model penyebab kecelakaan melibatkan 5 

(lima) faktor penyebab secara berentetan, kelima faktor tersebut adalah : 

a. Kurangnya pengawasan, faktor ini antara lain meliputi ketridaktersediaan 

program, standar program dan tidak terpenuhinya standar. 

b. Sumber penyebab dasar, faktor ini meliputi faktor personal dan faktor 

pekerjaan. 

c. Penyebab kontak, faktor ini meliputi tindakan dan kondisi yang tidak sesuai 

dengan standar. 

d. Insiden, hal ini terjadi karena adanya kontak dengan energi atau bahan-bahan 

berbahaya. 

e. Kerugian, akibat rangkaian faktor sebelumnya akan mengakibatkan kerugian 

pada manusia itu sendiri, harta benda atau properti dan proses produksi 

(Tarwaka, 2008). 
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Meskipun banyak teori yang mengemukakan tentang penyebab terjadinya 

kecelakaan di tempat kerja, namun secara umum penyebab kecelakaan kerja dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Sebab Dasar atau Asal Mula 

Sebab dasar merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum 

terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Sebab dasar kecelakaan kerja di 

industri antara lain meliputi faktor : 

1) Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan 

perusahaan dalam upaya penerapan K3 di perusahaanya. 

2) Manusia atau para pekerjanya sendiri 

3) Kondisi tempat kerja, sarana kerja dan lingkungan kerja 

b. Sebab Utama 

Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan 

persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar. Sebab utama 

kecelakaan kerja meliputi : 

1) Faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman (Unsafe 

Actions) yaitu merupakan tindakan berbahaya dari pera tenaga kerja yang 

mungkin dilatarbelakangi oleh berbagai sebab antara lain : 

a) Kekurangpengetahuan dan keterampilan  

b) Ketidakmampuan untuk bekerja 

c) Ketidak fungsian tubuh karena ccacat  yang tidak nampak 

d) Kesalahan dan kejenuhan 

e) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman 
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f) Kebingungan dan stres karena prosedur kerja yang baru belum dapat 

dipahami 

g) Belum menguasai dan belum terampil dengan peralatan atau mesin-

mesin baru 

h) Penurunan konsentrasi dari tenaga kerja saat melakukan pekerjaan 

i) Sikap masa bodoh dari tenaga kerja 

j) Kurang adanya motivasi kerja dari tenaga kerja 

k) Kurang adanya kepuasan kerja 

l) Sikap kecenderungan mencelakai diri sendiri 

2) Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman (Unsafe 

Conditions) yaitu kondisi tidak aman dari : mesin, peralatan, pesawat, 

bahan, lingkungan dan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan 

sistem kerja. lingkungan dalam arti luas dapat diartikan tidak saja 

lingkungan fisik tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan 

penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat 

sebelum bertugas, pengaturan kondisi kerja, hubungan sesama pekerja, 

kondisi ekonomi dan politik yang dapat mengganggu konsentrasi. 

3) Interaksi manusia dan sarana penduung kerja merupakan sumber penyebab 

kecelakaan. Bila interaksi keduanya tidak berjalan sesuai maka akan 

menyebabkan terjadinya suau kesalahan yang mengarah pada kecelakaan 

kerja. dengan demikian penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan 

kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia harus sudah 

dilaksanakan sejak desain sistem kerja (Tarwaka, 2008). 
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Selain itu kondisi dan keadaan sekeliling perusahaan dapat juga dapat 

menjadi penyebab kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hal ini karena lingkungan 

merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kecelakaan karena di setiap 

lingkungan tempat kerja terdapat potensi bahaya dan faktor pemicu yang dapat 

menyebabkan kecelakaan. Untuk itu kondisi kesehatan lingkungan, perlu 

perhatikan dan perlu penanganan yang berkualitas. Kondisi pekerjaan yang 

berdebu, kadang-kadang panas terik dan bising merupakan bahaya yang selalu 

mengikuti pekerjaan. Didalam mengevaluasi bahaya maka kondisi individual 

aspek dari tendensi untuk terjadi kecelakaan bukanlah satu-satunya yang 

dipertimbangkan (Adang K, 2003, dalam Yeni munggarwati, 2006). 

Karena itu dapat disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi tanpa disangka-

sangka dalam sekejap mata, dan didalam setiap kejadian 4 (empat) faktor bergerak 

dalam suatu kesatuan berantai, yaitu : 

a. Faktor Lingkungan  

b. Faktor Bahaya  

c. Faktor Peralatan dan Perlengkapan 

d. Faktor Manusia  

4. Potensi Bahaya

Dalam setiap proses produksi, peralatan atau mesin dan tempat kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk selalu mengandung potensi bahaya 

tertentu yang bila tidak mendapat perhatian khusus akan dapat menyebabkan 

kecelakaan kerja. potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dapat 

berasal dari berbagai kegiatan atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi atau juga 
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berasal dari luar proses kerja. Identifikasi potensi bahaya di tempat kerja yang 

beresiko menyebabkan terjadinya kecelakaan antara lain disebabkan oleh berbagai 

faktor sebagai berikut (Tarwaka, 2008) : 

a. Kegagalan komponen 

1) Rancangan komponen pabrik termasuk peralatan atau mesin dan tugas-

tugas yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai 

2) Kegagalan yang bersifat mekanis 

3) Kegagalan sistem pengendalian 

4) Kegagalan sistem pengaman yang disediakan 

5) Kegagalan operasional peralatan kerja yang digunakan 

b. Kondisi yang menyimpang dari suatu pekerjaan 

1) Kegagalan pengawasan atau monitoring 

2) Kegagalan manual suplai dari bahan baku 

3) Kegagalan pemakaian dari bahan baku 

4) Kegagalan dalam prosedur  

5) Terjadinya pembentukan bahan antara bahan sisa dan sampah yang 

berbahaya 

c. Kesalahan manusia dan organisasi 

1) Kesalah operator atau manusia 

2) Kesalajan sistem pengaman 

3) Kesalahan dalam mencampur bahan produksi berbahaya 

4) Kesalahan komunikasi 

5) Kesalahan atau kekurangan dalam upaya perbaikan dan perawatan alat 
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6) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan 

prosedur kerja yang aman 

d. Pengaruh kecelakaan dari luar yaitu terjadinya kecelakaan dalam suatu industri 

akibat kecelakaan lain yang terjadi di luar pabrik seperti : 

1) Kecelakaan pada waktu pengangkutan produk 

2) Kecelakaan pada waktu pengisisan bahan 

3) Kecelakaan pada pabrik di sekitarnya 

e. Kecelakaan akibat adanya sabotase yang bisa dilakuakn oleh orang luar 

ataupun orang dalam pabrik, biasanya hal ini akan sulit untuk diantisipasi atau 

dicegah namun faktor ini frekuensinya sangat kecil dibandingkan dengan 

faktor-faktor penybab lainnya. 

Faktor penybab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan agar selanjutnya 

dapat dilakkan tindakan perbaikan yang ditujukan pada sebab terjadinya 

kecelakaan sehingga kerugian dan kerusakan dapat diminimalkan dan kecelakaan 

serupa tidak terulang kembali. Dengan mengetahui dan mengenal faktor penyebab 

kecelakaan, maka akan dapat dibuat suatu perencanaan dan langkah-langkah 

pencegahan yang baik dalam upaya memberikan perlindungan kepada tenaga 

kerja. untuk memperjelas adanya faktor penyebab kecelakaan kerja, maka perlu 

dibuat suatu “Klasifikasi Kecelakaan Kerja” yang dapat memberikan informasi 

secara jelas tentang penyebab dan jenis kecelakaan yang terjadi (Tarwaka, 2008). 

5. Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Menurut International Labour Organization (ILO), kecelakaan kerja 

dalam perindustrian dapat diklasifikasikan menurut jenis kecelakaan, agen 
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penyebab aatau obyek kerja, jenis cidera atau luka dan lokasi tubuh yang terluka. 

Klasifikasi kecelakaan kerja di industri secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan 

1) Terjatuh 

2) Tertimpa atau kejatuhan benda atau obyek kerja 

3) Tersandung benda atau obyek, terbentur pada benda, terjepit antara dua 

benda 

4) Gerakan-gerakan paksa atau peregangan otot berlebihan 

5) Terpapar atau kontak dengan benda panas atau bersuhu tinggi 

6) Terkena arus listrik 

7) Terpapar kepada atau bahan-bahan berbahaya atau radiasi 

b. Klasifikasi menurut agen penyebab kecelakaan 

1) Mesin-mesin seperti mesin penggerak kecuali motor elektrik, mesin 

transmisi, mesin-mesin produksi, mesin-mesin pertambangan, mesin-

mesin pertanian. 

2) Sarana peralatan angkat dan angkut seperti forklift, alat angkut kereta, alat 

angkut beroda selain kereta, alat angkut di perairan, alat angkut di udara. 

3) Peralatan-peralatan lain seperti bejana tekan, dapur peleburan, instalasi 

listrik, termasuk motor listrik alat-alat tangan listrik, perkakas, tangga, 

perancah, dll. 

4) Bahan-bahan berbahaya dan radiasi seperti bahan mudah meledak, debu, 

gas, cairan, bahan kimia, radiasi, dan lain-lain. 
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5) Lingkungan kerja seperti tekanan panas dan tekanan dingin, intensitas 

kebisingan tinggi, getaran, ruang di bawah tanah, dan lain-lain. 

c. Klasifikasi menurut jenis luka dan cidera 

1) Patah tulang 

2) Kesleo, terkilir, dislokasi 

3) Kenyerian otot dan kejang 

4) Gegar otak dan luka bagian dalam lainnya 

5) Amputasi dan enukleasi 

6) Luka tergores dan luka luar lainnya 

7) Memar dan retak 

8) Luka terbakar 

9) Keracunan akut 

10) Aspexia atau sesak napas 

11) Efek terkena arus listrik 

12) Efek terkena paparan radiasi 

13) Luka pada banyak tempat di bagian tubuh 

d. Klasifikasi menurut lokasi bagian tubuh yang terluka 

1) Kepala (leher), badan (lengan, kaki, berbagai bagian tubuh) 

2) Luka umum, dan lain-lain. 

6. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Akibat dari kecelakaan adalah kerugian, sebagaimana termasuk dalam 

definisi kecelakaan bahwa kerugian dapat berwujud penderitaan pada manusia, 

kerusakan pada harta benda, dan lingkungan serta kerugian pada proses. 
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Kerugian-kerugian yang penting dan tidak langsung adalah terganggunya proses 

produksi dan menurunnya keuntungan. Kecelakaan menurut Suma’mur (1996) 

menyebabkan lima jenis kerugian yaitu : 

a. Kerusakan 

b. Kekacauan organisasi 

c. Keluhan dan kesedihan 

d. Kelainan dan cacat 

e. Kematian 

Kerugian tersebut dapat diukur dengan biaya yang dikeluarkan bagi 

terjadinya kecelakaan. Kerugian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : 

a. Aspek Kemanusiaan 

1) Penderitaan bagi koraban kecelakaan : sakit, cacat, tekanan mental, 

kehilangan nafkah, bahkan masa depan yang suram. 

2) Keluarga korban kecelakaan yang mengalami kesedihan, kehilangan tulang 

punggung keluarga bahkan kehilangan anggota keluarga. 

b. Aspek Ekonomis 

1) Biaya langsung, yaitu pembayaran berdasarkan peraturan ganti kerugian 

atau asuransi dan biaya pengobatan : 

a) Biaya pengobatan atau perawatan dokter 

b) Biaya kompensasi 

2) Biaya tak langsung atau tersembunyi yang meliputi : 

a) Biaya memperbaiki, mengganti atau menguatkan kembali peralatan  

yang  rusak 
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b) Biaya untuk upah yang dikeluarkan bagi pekerja tidak kerja yang 

cidera 

c) Biaya latihan kerja pekerja baru 

d) Biaya yang tidak diasuransi yang ditanggung oleh perusahaan 

e) Biaya untuk pekerja yang cidera selama tidak bekerja, selain dari biaya 

terasuransi. 

Biaya yang timbul sebagai akibat kecelakaan sering disebut “Biaya 

Gunung Es” yang maksudnya biaya langsung yang digambarkan sebagai 

bongkahan es yang terlihat diatas permukaan laut, sedangkan biaya tak langsung 

digambarkan sebagai bongkahan gunung es yang berada dibawah permukaan laut 

yang lebih besar (Suma’mur, 1996). 

7. Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dari suatu sistem manajemen 

pengendalian resiko yang merupakan suatu cara untuk mencari dan mengenali 

terhadap semua jenis kegiatan, alat,  produk dan jasa yang dapat menimbulkan 

potensi cidera atau sakit yang bertujuan dalam upaya mengurangi dampak negatif 

resiko yang dapat mengakibatkan kerugian aset perusahaan, baik berupa manusia, 

material, mesin, hasil produksi maupun finansial (Slamet ichsan, 2004). 

Dalam melakukan proses identifikasi bahaya di tempat kerja, dapat 

menggunakan petunjuk-petunjuk khusus yang berkaitan dengan jenis atau tipe 

potensi bahayayang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan (human act)

maupun kondisi lingkungan kerja (work condition). Petunjuk-petunjuk adanya 

potensi bahaya tersebut antara lain : 
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a. Alat dan peralatan kerja, meliputi : kebakaran dan peledekan, kelistrikan, 

permesinan, sistem hidrolik dan pneumatik, dan lain-lain. 

b. Sikap, perilaku dan praktek kerja tenaga kerja meliputi : penggunaan alat 

pelindung diri, pemenuhan terhadap prosedur kerja aman (SOP), dan lain-lain. 

c. Lingkungan kimia meliputi : adanya bahaya terhirup, tertelan, terserap, dan 

lain-lain. 

d. Lingkungan fisik meliputi : adanya bahaya terjatuh, terpukul atau terbentur 

suatu benda, terjepit, terperangkap, kontak dengan bahan-bahan berbahaya, 

kontak dengan sumber energi, dan lain-lain. 

e. Lingkungan biologis meliputi : adanya bahaya akibat terkena bakteri, virus, 

jamur, aparasit, dan lain-lain. 

f. Psikologis meliputi : adanya pembebanan kerja yang menyebabkan over stress 

atau under stress, tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, konflik di 

tempat kerja, dan lain-lain. 

g. Fisiologis atau ergonomik meliputi : adanya cidera akibat pekerjaan angkat 

dan angkut, Manual Materials Handling (MMH), pengerahan tenaga dan otot 

yang berlebihan, pergerakan yang berulang-ulang dan monoton, desain stasiun 

kerja dan lay-out tempat kerja yang tidak ergonomis, dan lain-lain. 

h. Petunjuk-petunjuk lain seperti : ketersedian training, supervisi, motivasi, 

pengembangan karier, dan lain-lain. 

Hal-hal tersebut diatas dapat digunakan sebagai petunjuk awal didalam 

melakukan identifikasi bahaya. Kemudian hasil identifikasi bahaya tersebut dapat 

segera dikembangkan ke dalam penilaian resiko yang mungkin terjadi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20

8. Penilaian Resiko

Resiko adalah suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian 

pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Tergantung dari cara 

pengelolaannya, tingkat resiko mungkin berbeda dari tingkat yang ringan sampai 

yang berat. Dampak kerugian finansial akibat peristiwa kecelakaan kerja, 

gangguan kesehatan atau sakit akibat kerja, kerusakan atau kerugian aset 

produksi, biaya premi asuransi, moral kerja dan sebagainya sangat mempengaruhi 

produktivitas dan keuntungan perusahaan. Melalui analisis dan penilaian potensi 

bahaya dan resiko, diupayakan tindakan mengeliminasi atau pengendalian agar 

tidak menjadi bencana atau kerugian (Tarwaka, 2008).  

Setelah diketahui berbagai potensi bahaya yang ada di lingkungan 

pekerjaan selanjutnya perlu diadakan penilaian resiko tersebut untuk menentukan 

tindakan pengendalian sesuai prioritas apakah resiko tersebut cukup besar dan 

memerlukan pengendalian langsung atau dapat ditunda. Penilaian resiko pada 

hakikatnya merupakan proses untuk menentukan pengaruh atau akibat pemaparan  

potensi bahaya yang dilaksanakan melalui tahap atau langkah yang 

berkesinambungan. 

a. Analisis resiko 

Dalam kegiatan ini, semua jenis resiko, akibat yang bisa terjadi, tingkat 

keparahan (saverity), frekuensi kejadian, cara pencegahan atau rencana tindakan 

untuk mengatasi resiko tersebut dibahas secara rinci, dicatat selengkap mungkin. 

b. Evaluasi resiko 
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Dalam kegiatan ini dilakukan prediksi tingkat resiko melalui evaluasi yang 

akurat dan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam rangkaian 

penilaian resiko. Kualifikasi dan kuantifikasi resiko dikembangkan dalam proses 

tersebut (Slamet ichsan, 2004). Metode evaluasi resiko antara lain adalah : 

1) Menghitung peluang insiden (probability)

Dalam menentukan peluang insiden yang terjadi ditempat kerja kita dapat 

menggunakan skala berberdasarkan tingkat potensinya 

Peluang 

Sangat sering  Dapat terjadi kapan saja 

Sering Dapat terjadi secara berkala 

Sedang Dapat terjadi, pada kondisi tertentu 

Jarang Dapat terjadi, tapi jarang 

Sangat jarang Memungkinkan tidak pernah terjadi 

2) Menghitung konsekuensi insiden yang terjadi (saverity)

Untuk menghitung konsekuensi, kita harus membuat ketetapan pada 

saverity yang berpotensi bahaya. 

Tidak signifikan Minor  Sedang Mayor Bencana 
besar 

• Iritasi mata 
• Ketidaknyamanan 
• Pegal-pegal 
• Lelah 
 

• Luka pada 
permukaan 
tubuh 

• Tergores 
• Tersayat 
• Bising  
• Pusing 
• Memar 

• Luka terkoyak
• Patah tulang 
• Radang kulit 
• Asma 

•Terbakar 
•Gegar  otak
•Terkilir 
serius 

•Keracunan

•Patah 
tulang berat 

•Amputasi 
•Luka 

kompleks 
•Kanker 
•Tuli 
•Cacat 
•Kematian 
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3) Mengkombinasikan perhitungan peluang dan konsekuensi untuk 

menentukan tingkat resiko. 

Level atau tingkatan resiko ditentukan oleh hubungan antara nilai hasil 

indentifikasi peluang bahaya dan konsekuensi. 

Hubungan ini dapat kita gambarkan dalam matriks berikut : 

 

Saverity

Probability 

Tidak 

signifikan
Minor Sedang Major 

Bencana 

besar 

Sangat sering H H E E E

Sering M H H E E

Sedang L M H E E

Jarang  L L M H E

Sangat jarang L L M H H

Keterangan : 

E : Ekstrim  

H : High (tinggi) 

M : Medium (sedang) 

L : Low (rendah) 

Berdasarkan matriks rangking tersebut kita dapat mengidentifikasi atau 

menentukan tindakan yang akan kita lakukan terhadap setiap resiko. Ketentuan 

tindak lanjutnya sebagai berikut : 

a) Resiko rendah  

Pengendalian tambahan tidak diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah jalan keluar yang lebih menghemat biaya atau peningkatan yang tidak 
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memerlukan biaya tambahan besar. Pemantauan diperlukan untuk memastikan 

bahwa pengendalian dipelihara dan diterapkan dengan baik dan benar. 

b) Resiko sedang  

Perlu tindakan untuk mengurangi resiko, tetapi biaya pencegahan yang 

diperlukan perlu diperhitungkan dengan teliti dan dibatasi. Pengukuran 

pengurangan resiko perlu diterapkan dengan baik dan benar. 

c) Resiko tinggi  

Pekerjaan tidak dilaksanakan sampai resiko telah direduksi. Perlu 

dipertimbangkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mereduksi resiko. 

Bilamana resiko ada dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tindakan segera 

dilakukan. 

d) Ekstrim 

Pekerjaan tidak dilaksanakan atau dilanjutkan sampai resiko telah 

direduksi. Jika tidak memungkinkan untuk mereduksi resiko dengan sumber daya 

yang terbatas, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan (Rudi Suardi, 2005). 

9. Teknik Pecegahan Kecelakaan

Pencegahan kecelakaan kerja pada umumnya adalah upaya untuk mencari 

penyebab dari suatu kecelakaan dan bukan mencari siapa yang salah. Dengan 

mengetahui dan mengenal penyebab kecelakaan maka dapat disusun suatu 

rencana pencegahannya, hal ini merupakan program K3 yang pada hakekatnya 

adalah merupakan rumusan dari suatu strategi bagaimana menghilangkan atau 

mengendalikan potensi bahaya yang sudah diketahui (Tarwaka, 2008). 
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Tahapan yang harus dipahami dan dilalui untuk membuat program K3 

dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja adalah sebai berikut: 

a. Identifikasi masalah dan kondisi tidak aman 

Kesadaran akan adanya potensi bahaya di suatu tempat kerja merupakan 

langkah utama dan pertama di dalam upaya pencegahan kecelakaan secara 

efisien dan efektif. Data yang diperoleh dari hasil identifikasi akan sangat 

bermanfaat dalam merencanakan dan melaksanakan suatu upaya pencegahan 

kecelakaan selanjutnya. 

b. Model kecelakaan 

Model kecelakaan yang menunjukkan bagaimana suatu kecelakaan bisa 

terjadi.  

c. Penyelidikan kecelakaan (analisa kecelakaan) 

Suatu upaya yang dilakukan untuk secara lebih teliti mengetahui sebab-sebab 

dan proses terjadinya kecelakaan. Analisa ini dapat mempergunakan berbagai 

metode seperti metode Hazan (Hazard Analysis). Dengan metode ini akan 

diramalkan terjadinya suatu kecelakaan, sebab terjadinya kecelakaan dan 

seberapa besar kecelakaan akan terjadi. 

d. Azas-azas pencegahan kecelakaan 

Prinsip-prinsip tentang sebab kecelakaan yang harus dikenal dan diketahui 

untuk menentukan sebab-sebab terjadinya suatu kecelakaan, dimana ada 3 

azas yaitu : 
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1) Azas Rumit (kompleks) yaitu adanya beberapa sebab yang mandiri atau 

tidak berhubungan satu dengan yang lain yang bila digabung akan 

menyebabkan sustu kecelakaan. 

2) Azas Arti (penting) yaitu faktor penyebab utama (paling penting) dalam 

terjadinya suatu kecelakaan. 

3) Azas Urutan yaitu rangkaian dari berbagai sebab yang menyebabkan 

terjadinya kecelakaan. 

e. Perencanaan dan pelaksanaan 

Upaya untuk pencegahan kecelakaan harus segera dilakukan setelah melalui 

tahapan-tahapan identifikasi masalah, penentuan model dan metode analisis 

kecelakaan serta pemahaman azas manfaat pencegahan kecelakaan (Tarwaka, 

2008). 

Pencegahan kecelakaan merupakan hal yang vital dalam perusahaan, 

apabila diabaikan dapat mengakibatkan kerugian baik bagi tenaga kerja dalam hal 

ini adalah manusia dan bagi instalasi atau perusahaan yang bersangkutan. Salah 

satu bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja adalah dengan inspeksi 

kecelakaan kerja. Tujuan dari inspeksi kecelakaan kerja adalah untuk menemukan 

tindakan yang tidak aman, menetapkan alat-alat perlindungan keamanan yang 

diperlukan dan meningkatkan kesadaran keselamatan kerja pada setiap pengawas 

dan individu pekerja. 

Pencegahan kecelakaan dipandang dari aspek manusianya harus bermula 

dari hari pertama ketika karyawan mulai bekerja. Sebab setiap karyawan harus 

diberitahu terlebih dahulu secara tertulis uraian mengenai jabatannya yang 
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mencakup fungsi, hubungan kerja, wewenang, dan tanggung jawab serta syarat 

kerjanya. Setelah itu harus dipegang prinsip bahwa kesalahan utama terjadinya 

kecelakaan, kerugian, atau kerusakan sebagian besar terjadi akibat kesalahan 

manusia sebagai karyawannya yang kurang bergairah, kurang termpil, kurang 

tepat, terganggu emosinya, dan kurang ketelitian yang pada umumnya dapat 

menyebabkan kecelakaan dan kerugian. 

Dua cara tugas pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh manusia 

menurut Rumondang B. Silalahi adalah : 

a. Immediate Approach (Pendekatan langsung terhadap personel Performance 

dari lingkungan). 

b. The Longer Range Approach (Pendekatan jangka panjang dengan cara 

training, pendidikan dan menguliahkan karyawannya). Tetapi  sebelumnya 

kita harus mengetahui prinsip dasar pencegahan kecelakaan, yaitu: 

1) Menimbulkan dan menjaga minat terhadap usaha pencegahan kecelakaan. 

2) Mencari dan mendapatkan data atau faktor setiap terjadinya kecelakaan. 

3) Melakukan setiap tindakan-tindakan berdasarkan faktor dan sebagainya. 

Ketiga prinsip dasar ini apabila diterapkan dalam metoda pencegahan 

kecelakaan dapat disusun dalam lima langkah : 

a) Pengorganisasian 

b) Mendapatkan fakta 

c) Analisa 

d) Pemilihan tindakan yang akan diambil 

e) Melakukan tindakan koreksi 
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Dari aspek manusia, segala penyebab kecelakaan bermula pada keadaan 

yang tudak aman dari manusia itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. 

Beberapa sikap yang mengusahakan keselamatan karyawan antara lain : 

a. Setiap karyawan bertugas sesuai dengan pedoman dan penuntun yang 

diberikan. 

b. Setiap kecelakaan atau kejadian yang merugikan harus segera dilaporkan 

kepada atasan. 

c. Setiap peraturan dan kertentuan keselamatan dan kesehatan kerja harus 

dicermati secermat mungkin. 

d. Semua harus bersedia saling mengisi atau mengingatkan akan perbuatan yang 

akan menimbulkan bahaya. 

e. Perlengkapan dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja harus dipakai 

atau dipergunakan bila perlu.  

 

Dari aspek peralatan, penceghan peralatan harus diadakan dengan terlebih 

dahulu menyusun berbagai sistem dalam perusahaan. Rancangan sistem ternyata 

lebih baik disbanding dengan cara lain. Rancangan ini meliputi: 

a. Sasaran 

Mengendalikan kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian 

b. Tujuan 

Mengurangi jumlah keseluruhan kerugian perusahan dalam masa anggaran 

yang sedang berjalan.  
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c. Langkah-langkah 

Seluruh peralatan yang dipergunakan harus terlindung dari kemungkinan 

berinteraksi dengan manusia atau peralatan lain yang dapat menimbulkan 

kejadian atau keadaan yang membahayakan manusia, peralatan itu sendiri dan 

lingkungan. (Bannet N.B. Silalahi, 1995: 65). 

Perusahaan juga mewajibkan pekerjanya untuk melindungi diri ketika 

melakukan pekerjaannya. Alat pelindung diri memiliki fungsi untuk melindungi 

pekerja dalam melindungi pekerjaanya dan mengisolasi pekerja dari bahaya di 

tempat kerja. Alat pelindung diri ini dipakai untuk keamanan kerja dan syaratnya 

adalah nyaman di pakai, tidak menggangu kerja dan memberikan perlindungan 

efektif. 

10. Pengendalian Resiko Kecelakaan

Pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif-alternatif pengendalian 

risiko, analisis-analisis pilihan yang ada, rencana pengendalian dan pelaksanaan 

pengendalian (Dzulkifli Dzunaedi, 2005). Pengendalian merupakan metode untuk 

menurunkan tingkat faktor bahaya dan potensi bahaya sehingga tidak 

membahayakan. Cara pengendalian yang dapat dilakukan antara lain : 

a. Pengendalian langsung pada sumber bahaya, misalnya : 

1) Eliminasi, upaya menghilangkan bahaya yang ada secara langsung 

2) Subsitusi, mengganti bahan yang memiliki potensi resiko tinggi dengan  

bahan yang potensi resikonya rendah 

3) Isolasi, pemisahan bahaya dari manusia agar tidak terjadi kontak langsung 

b. Pengendalian pada lingkungan 
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Pengendalian terhadap lingkungan yang dapat dilakukan antara lain : 

1) Lay out (tata ruang) dan housekeeping 

2) Ventilasi keluar setempat 

3) Ventilasi umum untuk memasukkan udara segar dari luar 

4) Mengatur antara jarak sumber bahaya dengan tenaga kerja 

c. Pengendalian pada tenaga kerja 

1) Mutasi tenaga kerja 

2) Peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikalangan 

karyawan. Menurut Bennet N.B Silalahi dan Rumandang B. Silalahi 

(1995) bahwa pokok peningkatan kesadaran K3 dikalangan karyawan 

adalah : 

a) Pengertian, pelatihan, penyuluhan, dan motivasi pekerja 

b) Contoh kerja yang benar 

c) Teladan kerja 

d) Dasar keselamatan kerja 

e) Pelaksanaan kerja 

f) Tanggung jawab 

g) Keinsyafan 

h) Pengamatan lingkungan 

i) Kebiasaan/perilaku 

3) Penggunaan APD yang baik dan benar  

Ketentuan  Alat Pelindung Diri (APD) : 

a) Memberi perlindungan adekuat terhadap bahaya yang spesifik 
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b) Berat alat seringan mungkin 

c) Dipakai secara fleksibel 

d) Bentuk menarik 

e) Tahan lama 

f) Memenuhi standar 

g) Tidak menimbulkan bahaya tambahan karena salah penggunaan 

h) Tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakai 

i) Suku cadang mudah didapat (A. Siswanto, 1983) 

11. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perbuatan dan keadaan yang tidak selamat berakar lebih dalam daripada 

kecelakaan yang terlihat atau teralami, untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu 

manajemen keselamatan kerja. 

Manajenen sebagai ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial dan eksak 

tidak terlepas dari tanggung jawab K3, baik dari segi perencanaan, maupun dari 

segi pengambilan keputusan dan organisasi. Baik kecelakaan kerja, gangguan 

kesehatan maupun pencemaran lingkungan harus merupakan bagian dari biaya 

produksi. Sekalipun sifatnya sosial, setiap kecelakaan atau tingkat keparahan tidak 

dapat dilepaskan dari faktor ekonomi dalam suatu lingkungan kerja. 

Biaya techno structural yang dikeluarkan adalah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja yang berhubungan dengan 

teknologi dan struktur organisasi (material). Sedangkan sosio presesual lebih 

condong ke sifat manusianya sebagai mahluk sosial. Biaya tekno struktural lebih 
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murah dengan sosio presesual, jadi setiap usaha pencegahan kecelakaan harus 

meletakan pertimbangan terbesar atas sub sistem sosio prosesual.

Pencegahan kecelakaan dan pemeliharaan hygiene dan keselamatan kerja 

tidak saja dinilai dari segi biaya pencegahannya, tetapi juga dari segi manusianya 

dimana antara biaya kecelakaan dan biaya pencegahan terdapat beberapa pokok 

yang berakar pada manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan yang 

mengendalikan operasi dan melahirkan beberapa kemungkinan, hasil yang baik 

atau merugikan sebagai akibat kecelakaan, dan untuk memperkecil kerugian ini 

perlu diadakan segala upaya. Dimana selama biaya pencegahan masih lebih kecil 

dibanding manfaatnya, perlu diadakan usaha untuk meningkatkan keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

Kecelakaan kerja tidak dapat dielakan secara menyeluruh, namun 

demikian setiap perencanaan, keputusan dan organisasi harus memperhitungkan 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Efisiensi, kemampuan 

karyawan, keadaan peralatran harus selaras dan seimbang agar proses produksi 

yang optimal aman dan selamat dapat dicapai. 

Tetapi tidak semua manajemen mempunyai pandangan yang sama tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja yang mungkin disebabkan karena tidak dapat 

menjabarkan pencegahannya dan manfaatnya dengan jelas, misalnya biaya 

pencegahan kecelakaan kerja dapat dihitung dengan uang tetapi manfaatnya tidak. 

Untuk itu manajemen harus menyadari : 

a. Adanya biaya pencegahan 

b. Kerugian akibat kecelakaan menimpa karyawan dan peralatan 
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c. Antara biaya pencegahan dan kerugian akibat kecelakaan terdapat selisih yang 

sukar diterapkan. 

d. Kecelakaan kerja selalu menyangkut manusia, peralatan dan proses. 

e. Manusia merupakan faktor dominant dalam setiap kecelakaan.  

Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kematangan dalam berkarya 

merupakan unsur utama yang mencegah/menimbulkan kecelakaan kerja dan 

kemerosotan tanggung jawab, yang kemudian ditentukan suatu ases manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Satu azas yang rasional untuk manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja harus mencakup bahwa kenyataan bahwa baik perencanaan maupun 

keputusan manejerial dan organisasi keseluruhan tidak terlepas dari manusia dan 

lingkungan kerjanya. Dimana kesalahan operasional yang menimbulkan 

kecelakaan tidak terlepas dari perencanaan yang kurang tepat, misalnya keputusan 

yang tidak tepat, salah perhitungan dalam organisasi, pertimbangan dan praktek 

manajemen yang kurang mantap. 

Sedangkan dari dampak dari industri dan teknologi terhadap lingkungan 

sering kali terlupakan. Dampak langsung yang disebabkan dari perkembangan 

industri dan teknologi yaitu dengan terganggunya keseimbangan lingkungan 

sehingga kualitas lingkungan juga berubah, yang meliputi tumbuhan, hewan dan 

sumber daya alam lainnya (tanah, air, udara dan energi). 

Dampak langsung dari perkembangan teknologi terhadap lingkungan 

dikategorikan ke dalam 3 (tiga) aspek kelompok pencemaran : 

a. Pencemaran udara 
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b. Pencemaran air, dan 

c. Pencemaran daratan (Adang K,  2003). 

AMDAL merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia yang didasarkan pada:  

1) Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH tahun 1982). 

2) Peraturan Pemerintah no 51 tahun 1993 tentang AMDAL. 

 

Gambar 1.  Manajemen : Akar Kecelakaan Kerja. 

(Sumber : Bannet NB Silalahi, Rumondang B Silalahi, 1995:23) 

11) Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja 

dan organisasi perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menurut 

partisipasi dan kerja sama semua pihak. Setiap pekerja diberi arahan dan 

pemikiran yang akan membantunya mencapai sasaran dan hasil, setiap kebijakan 

mengandung sasaran jangka panjang dan ketentuan yang harus dipatuhi setiap 

kategori fungsional perusahaan. 

Kerugian tenaga kerja Kerugian materi 

Perbuatan dan keadaan 
tidak selamat 

kecelakaan 

Kebijakan manajemen 
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Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diperhitungkan sejak dini 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca kegiatan perusahaan 

dengan melibatkan semua pihak untuk menumbuhkan rasa sadar terhadap 

pentingnya K3. 

Susunan organisasi perusahaan yang mengutamakan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang mencerminkan keterlibatan semua pihak, baik staf maupun 

buruh bertanggung jawab akan pemeliharaan kondisi kerja yang aman sedangkan 

fungsionaris staf wajib melibatkan diri dalam pencegahan kecelakaan. 

PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta menyadari bahwa dalam kegiatan 

operasi dalam warehouse memiliki potensi dampak terhadap aspek keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3). Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja serta 

terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat serta berwawasan 

lingkungan menuju perusahaan yang maju, maka perusahaan bertekad untuk : 

a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan dan standar K3 serta 

mematuhi standar yang berlaku. 

b. Mengintegrasikan program K3 dalam seluruh kegiatan utama dan kegiatan 

penunjang. 

c. Secara berkelanjutan melakukan pengelolaan aspek K3 secara terpadu melalui 

pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna yang handal mulai dari 

perencanaan sampai pasca operasi 

d. Melaksanakan kerja sama dan hubungan yang harmonis dan saling 

menguntungkan dengan secara intern (antar fungasi manajemen) dan ekstern 
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(pemerintah, masyarakat, dan pihak lain) dalam penerapan dan pengembangan 

aspek K3 

e. Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan 

lingkungan secara berkesinambungan. 

f. Menjadikan aspek K3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ukuran 

kinerja individu, pembinaan SDM dan budaya perusahaan. 

Untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan maka perlu adanya suatu 

pengawasan yang kontinyu.  

12) Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah 

merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistemik 

terdokumentasi, periodik dan objektif terhadap penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendeteksi kelemahan, sehingga dapat 

segera dilakukan perbaikian secara terus menerus sebelum terjadi penyimpangan 

yang dapat mernimbulkan kecelakaan kerja, kebakaran, penyakit akibat kerja 

ataupun hal-hal yang dapat merugikan perusahaan ataupun tenaga kerjanya. 

Audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Audit sistem manajemen K3 Umum: 

Adalah yang bersifat mendalam dan menyeluruh, meninjau segi SDM 

(manusianya), perangkat keras dan manajemen 

b. Audit sistem manajemen K3 Khusus : 
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Adalah yang bersifat survey K3, menilai secara mendalam salah satu segi atau 

jenis kegiatan unit perasional tertentu. 
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B.  Kerangka Pemikiran 

 

Tempat kerja merupakan tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu 

usaha, terdapat tenaga kerja yang bekerja dan juga tidak terlepas adanya potensi 

bahaya sebagai sumber resiko yang mempunyai kemungkinan mengakibatkan 

kerugian baik cedera, penyakit, harta benda dan lingkungan. Untuk mencegah hal 

tersebut diatas maka dilakukan identifikasi terhadap bahaya tersebut agar dapat 

dilakukan penilaian resikonya. Setelah itu dilakukan upaya pengendalian yang 

dapat mencagah terjadinya kecelakaan sehingga resiko kecelakaan dapat 

terkendali dan terciptalah keamanan dan keselamatan di tempat kerja.  

Hal ini selain dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja juga dapat 

menekan biaya yang dikeluarkan akibat adanya kecelakaan di tempat kerja 

tersebut. Ringkasan narasi ini diperjelas melalui bagan kerangka pemikiran 

penelitian di bawah ini : 
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BAB III 

Tempat Kerja 

Sumber Bahaya :  
- Manusia  
- Bangunan, Peralatan dan Instalasi  
- Bahan/ Material  
- Cara kerja  
- Lingkungan kerja  

Potensi Bahaya: 
- Unsafe Condition  
- Unsafe Human act  

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko : 
- Identifikasi  
- Penilaian  

Upaya Pengendalian 

Risiko Kecelakaan 
Terkendali  

Tercipta K3 di Tempat Kerja   

Tidak Ada Identifikasi  

Risiko Kecelakaan  

Biaya   
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METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun laporan ini adalah 

jenis penelitian deskriptif, yaitu memaparkan dan menggambarkan atau 

melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1988). Dalam 

penelitian ini khususnya tentang bagaimana sistem pengendalian resiko bahaya 

kecelakaan di bagian Warehouse yang telah diterapkan dan dijalankan oleh PT 

Sari Husada Unit I Yogyakarta. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian praktek kerja lapangan dilakukan di salah satu tempat kerja PT. 

Sari Husada Unit I Yogyakarta yaitu di departemen Safety and Environment 

tepatnya di bagian Warehouse.

C. Objek Penelitian 

Sebagai obyek penelitian dalam praktek kerja lapangan adalah  tenaga 

kerja, proses kerja, potensi bahaya yang ada, sikap kerja dan peralatan yang 

digunakan di departemen Safety and Environment tepatnya di bagian Warehouse 

PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta.
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D. Sumber Data 

Dalam melaksanakan penelitian praktek kerja lapangan, penulis 

menggunakan data-data antara lain sebagai berikut :  

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, survei ke lapangan/ 

tempat kerja (di bagian Warehouse) dan wawancara serta diskusi dengan tenaga 

kerja (Safety Inspector). 

a. Observasi

Observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang akan diteliti yang termasuk ke dalam unsur-unsur 

pangandalian resiko bahaya kecelakaan, yaitu dengan melihat dan mengamati 

bagaimana proses kerja di bagian Warehouse.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan metode tanya jawab dengan nara sumber 

yang berkompeten terhadap bagaimana K3 khsusnya tentang bagaimana sistem 

pengendalian resiko bahaya. Tanya jawab dilakukan secara langsung di kantor, 

dimana penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan. 

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data perusahaan dan literatur dari sumber/ 

data lain sebagai pelengkap laporan ini. 
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E. Analisa Data 

 Analisa data yang diperoleh penulis disajikan dalam bentuk tabel matriks 

seperti tabel 1. analisa data ini ditunjukkan sebagai estimasi penilaian resiko yang 

bertujuan untuk merencanakan upaya pengendalian terhadap potensi bahaya yang 

telah teridentifikasi. 

Tabel 1. Analisa Data   

Penilaian resiko 
No Aktifitas Potensi Bahaya 

peluang konsekuensi Rating  

1
Picking material Terjepit, terpeleset, sikap 

kerja, debu 

J Mi 
6

2
Penumpukan 

fillback 
Kejatuhan benda, terjepit, 

terpeleset, debu, sikap kerja 

 

TP 

 

Ma 5

3

Forklift driving Tertabrak & menabrak 

forklift , benda jatuh, gas 

H2SO4

S Ma  5

4
Dumping produk Kejatuhan benda, salah 

posisi kerja, terpeleset 

S Ma  
3

5 Charging forklift Tersengat listrik, gas H2SO4 S Ma  4 

6
Pembersihan debu Terpeleset, jatuh, slah 

posisi, tertabrak forklift 

TP Ma 
5

7
Mobilisasi  Terpeleset, tertabrak & 

menabrak forklift 

J Mo 
5

Sumber : Data Primer 
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Tabel 2. Matriks Resiko 
Akibat/Saverity 

Peluang Extreme (E) Major (Ma) 

Moderate 

(Mo) 

Sangat sering (SS) 1 2 3 

Sering (S) 2 3 4 

Jarang (J) 3 4 5 

Tidak pernah (TP) 4 5 6 

Sumber : Data Primer 

Keterangan : 

1. Extreme Risk � menyebabkan kematian dan kerugian ≥ 500 juta 

2. Major  � high risk, sakit atau penyakit akut/kronis, cacat, buta, 

amputasi, ISPA, luka bakar, patah tulang, rawat inap, kerugian > 50 juta 

sampai dengan < 500 juta. 

3. Moderate  � Mo risk, cidera yang menyebabkan tidak masuk kerja 

≥1 hari  

4. Minor  � low risk, cidera yang dapat ditangani dengan P3K dan 

kerugian ≤ 1 juta. 

 
BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 
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Berdasarkan penelitian dari praktek kerja lapangan yang dilakukan di PT. 

Sari Husada Unit I Yogyakarta tepatnya di bagian warehouse, berikut adalah hasil 

yang dapat penulis uraikan. 

1. Proses Kerja

Warehouse atau gudang adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan 

beberapa bahan baik bahan baku maupun bahan kimia dalam waktu tertentu 

selama proses distribusi dari beberapa manuacturing sampai dengan 

digunakannya bahan baku tersebut, proses intermediate, bahan telah jadi atau sisa 

pengunaan bahan (sampah/waste). Adapun proses kerja yang ada di bagian 

warehouse adalah sebagai berikut : 

a. Picking Material 

1) Pengertian  

Kegiatan mengepak produk susu yang telah siap ke dalam kardus-kardus 

(fillback) yang keluar dari mesin conveyor.

2) Deskripsi proses kerja 

a) Mendapatkan Work Permit dahulu sebelum melakukan pekerjaan 

b) Memastikan memakai alat pelindung diri (sarung tangan) 

c) Memasukkan produk susu yang keluar dari mesin conveyor ke dalam 

kardus (fillback). 

d) Menimbang kardus yang berisi produk susu yang telah siap, setiap sak 

berisi 25kg. 

b. Penumpukan fillback 

1) Pengertian 
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Kegiatan penumpukan fillback (sak berisi produk jadi) keatas handpallet 

(rak) oleh packer yaitu petugas dari conveyor yang bertugas menyusun sak 

dari fillback ke handpallet. Dalam kegiatan ini, perusahaan menyediakan 

Vacuum tank bagi tenaga kerja yaitu alat bantu angkat angkut dengan 

tujuan untuk meringankan tenaga kerja. 

2) Deskripsi proses kerja 

a) Mendapatkan Work Permit dahulu sebelum melakukan pekerjaan 

b) Memastikan bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan memakai 

alat pelindung diri (sarung tangan & sepatu). 

c) Menumpuk fillback 25kg yang berjalan di conveyor ke handpallet 

yang telah disediakan, pada masing-masing handpallet terisi fillback 

kurang lebih 15 sak. 

d) Kemudian handpallet yang telah terisi fillback tersebut diisolasi 

dengan plastik warp agar tetap terjaga kebersihannya dari debu dan 

atau benda lainnya. 

e) Setelah itu handpallet kembali ditumpuk dengan handpallet yang 

lainnya paling tinggi hanya 3 rak saja dimana masing-masing rak 

terdapat 2 tumpukan. 

c. Forklift Driving 

1) Pengertian 

Mengangkut barang-barang atau material dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan forklift.

2) Deskripsi proses kerja 
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a) Memastikan bahwa forklit  yang dipakai dalam keadaan layak (safe)

untuk dikendarai/tidak dalam keadaan rusak. 

b) Memastikan bahwa driver  yang melakukan tugas sudah mendapat 

sertifikasi mengendarai forklift.

c) Mengangkut handpallet atau material dari satu tempat ke tempat lain 

dan menyusunnya dengan rapih sesuai dengan instruksi kerja. 

d) Dalam mengandarai forklift harus selalu membunyikan klakson. 

d. Dumping produk ke alucon 

1) Pengertian 

Memindahkan material kedalam truk-truk yang kemudian akan diangkut 

ke Sari Husada Unit II Kemudo Klaten dengan menggunakan forklift. 

2) Deskripsi proses kerja 

a) Mendapatkan Work Permit dahulu sebelum melakukan pekerjaan 

b) Handpallet yang telah siap dipindahkan diangkut dengan 

menggunakan forklift keatas mobil truk yang telah disediakan. 

c) Handpallet yang telah berada didalam mobil kembali disusun oleh 

beberapa petugas. 

d) Pengawasan pekerjaan oleh instruktur dan atau petugas yang sedang 

bertugas pada jam dan hari tersebut. 

e. Charging Forklift 

1) Pengertian 

Kegiatan mengisi batterai forklift dengan tenaga accu atau cairan kimia 

berupa H2SO4.
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2) Deskripsi proses kerja 

a) Forklift yang batterainya sudah habis disiapkan untuk diisi kembali 

b) Pengisian batterai dengan menggunakan accu dengan kurun waktu 

yang telah ditentukan. 

c) Menggunakan alat pelindung (sarung tangan & sepatu) untuk 

menghindari sengatan listrik. 

f. Pembersihan debu/lawa-lawa 

1) Pengertian 

Pemberihan debu pada atap-atap, dinding, ventilasi dari debu dan kotoran 

yang bersarang, kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu orang yang 

bekerja untuk perusahaan dari dinas kebersihan tertentu. 

2) Deskripsi proses kerja 

a) Perusahaan memberikan Work Permit dahulu kepada petugas berikut 

dengan instruksi pekerjaan yang harus dilakuakan. 

b) Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat-alat kebersihan 

yang telah disediakan oleh perusahaan 

c) Dalam melaksanakan pekerjaan, petugas harus mengenakan alat 

pelindung diri terutama untuk pekerjaan yang berada diatas ruangan 

Warehouse dengan ketinggian tertentu. 

d) Pengawasan pekerjaan oleh instruksur. 

g. Mobilisasi orang dan material Warehouse kenari ke Sari Husada Unit II 

Kemudo Klaten 

1) Pengertian 
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Kegiatan keluar masuknya orang ataupun material dari dan keluar 

Warehouse. 

2) Deskripsi proses kerja 

a) Dalam kesehariannya Warehouse merupakan tempat dimana orang 

atau material berlalu lalang. 

b) Orang ataupun material yang masuk dan keluar dai Warehose harus 

mendapat izin dahulu dari petugas yang menjaga pada hari tersebut. 

c) Dilakukan pengecekan terhadap orang atau material yang masuk dan 

keluar oleh petugas. 

d) Diberitahu prosedur yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat masuk 

dan keluar Warehouse. 

e) Setiap orang yang masuk dan keluar wajib mengenakan alat pelindung 

diri seperti sarung tangan, sepatu maupun masker. 

2. Identifikasi Bahaya

Dalam melakukan identifikasi bahaya penulis berkonsultasi dengan Safety 

Inspector dan langsung dengan pekerja yang bersangkutan dengan masing-masing 

pekerjaan, tentang berbagai masalah yang mereka temukan yaitu keadaan yang 

nyaris celaka (Nearmiss) dan kecelakaan kerja (Accident) yang pernah terjadi. 

Ada beberapa hal yang digunakan sebagai pertimbangan yaitu kondisi dan 

kegiatan yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Sumber-sumber bahaya yang 

ada di bagian Warehouse teridentifikasi sebagai berikut : 

a. Picking Material 

Potensi bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan ini adalah : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



48

1) Terjepit mesin conveyor pada bagian tangan 

2) Terjepit diantara tumpukan fillback 

3) Menghirup debu/powder susu 

4) Terpeleset dan jatuh 

5) Cidera tulang belakang karena posisi kerja yang tidak ergonomi 

b. Penumpukan barang 

Potensi bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan ini adalah : 

1) Kejatuhan fillback 

2) Terjepit antara bin/pallet 

3) Cidera tulang belakang karena posisi kerja tidak ergonomi 

4) Menghirup debu susu 

5) Terpeleset dan jatuh 

6) Terjepit conveyor 

c. Forklift driving 

Potensi bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan ini adalah : 

1) Tertabrak forklift yang berlalu lalang 

2) Tabrakan antara forklift satu dengan forklift yang lain 

3) Forklift menabrak dinding atau tumpukan handpallet.

4) Fillback jatuh dari forklift 

5) Ban forklift rusak/pecah sehingga terjadi kecelakaan. 

6) Menghirup H2SO4.

d. Dumping produk ke alucon 

1) Material produk jatuh dari forklift 
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2) Tangan petugas terjepit pallet 

3) Petugas kejatuhan pallet 

4) Salah posisi saat melakukan pekerjaan 

5) Terpeleset dan jatuh 

e. Charging forklift 

1) Tersengat aliran listrik dari accu 

2) Menghirup gas/uap H2SO4 (asam sulfat) 

f. Pembersihan debu/lawa-lawa 

1) Terpeleset dan jatuh dari ketinggian 

2) Tertabrak forklift yang berlalu lalang 

3) Salah posisi dalam bekerja 

g. Mobilisasi orang/material  

1) Menabrak/tertabrak forklift 

2) Terpeleset dan jatuh 

Selain proses produksi yang tersebut diatas, masih banyak identifikasi 

bahaya yang ada di bagian Warehouse PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta, diluar 

dari proses produksi seperti halnya : 

a. Kebakaran 

b. Cleaning area 

c. Bencana alam 

3. Penilaian Resiko
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Resiko merupakan kombinasi dari probability (kemungkinan) dan 

cosequency dari suatu kejadian membahayakan yang terjadi. Sehingga untuk 

mempermudah dalam menganalisa maka penulis menyajikan penilaian resiko 

tersebut dalam bentuk matriks analisa berdasarkan kegiatan yang ada di bagian 

Warehouse  PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. Penilaian Resiko Warehouse 
Penilaian resiko 

No Detail job 
 

Bahaya  
 

Resiko  peluang konsekuensi rating

Terjepit conveyor Patah tulang jari J  Mi  6 
Terjepit fillback Cidera/luka J  Mi  6 

Menghirup debu ISPA S  Ma  3 
Terpeleset Patah tulang J   Mi  6 

1 Picking 
material 
 

Cidera tulang blkg Bungkuk  S  Ma  3 

Kejatuhan fillback Gegar, cidera TP Ma 5 
Terjepit pallet Cidera/luka J  Mi  6 
Menghirup debu ISPA S  Ma  3 

Terpeleset  Terkilir, cidera J   Mi  6 
Terjepit conveyor Patah tulang jari J  Mi  6 

2 Penumpukan 
fillback 

Cidera tulang blkg Bungkuk S  Ma  3 
Tertabrak forklift Patah tulang J Ma 4 

Tabrakan forklift Forklift rusak J Ma 4 

Forklift menabrak 
dinding 

Kerusakan 
design kerja 

J Ma 4 

Fillback jatuh dari 
forklift 

Tersandung 
material 

S Ma  3 

Ban forklift rusak kecelakaan J Ma  3 

3 Forklift 
driving 

Menghirup H2SO4 S Ma 3 
Material jatuh Cidera  S  Ma  3 

Kajtuhan pallet Cidera/luka J  Mi  6 

Terjepit pallet Cidera/luka J  Mi  6 

Salah posisi Bungkuk S  Ma  3 

4 Dumping 
produk 

Terpeleset  Terkilir, cidera S   Ma  3 
Tersengat listrik Luka bakar J Ma 4 5 Charging 

forklift Mengirup H2SO4 ISPA, Korosif S Mo 4 
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Terpeleset jatuh Terkilir, cidera TP   Ma 5 
Tertabrak forklift Patah tulang J Ma 4 

6 Pembersihan 
debu 

Salah posisi Bungkuk S  Ma  3 
Menabrak/tertabrak Material rusak  J Mo  5 7 Mobilisasi  
Terpeleset jatuh Cidera  J Mo  5 

Sumber : Data Primer 

Keterangan :  

Tabel Matriks Resiko 
Akibat/Saverity 

Peluang Extreme (E) Major (Ma) 

Moderate 

(Mo) 

Sangat sering (SS) 1 2 3 

Sering (S) 2 3 4 

Jarang (J) 3 4 5 

Tidak pernah (TP) 4 5 6 

Sumber : Data Primer 

Keterangan : 

5. Extreme Risk � menyebabkan kematian dan kerugian ≥ 500 juta 

6. Major  � high risk, sakit atau penyakit akut/kronis, cacat, buta, 

amputasi, ISPA, luka bakar, patah tulang, rawat inap, kerugian > 50 juta 

sampai dengan < 500 juta. 

7. Moderate  � Mo risk, cidera yang menyebabkan tidak masuk kerja 

≥1 hari  

8. Minor  � low risk, cidera yang dapat ditangani dengan P3K dan 

kerugian ≤ 1 juta. 

 

4. Pengendalian Resiko
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Setelah melakukuan identifikasi dan mendapatkan potensi bahaya, langkah 

yang semstinya dilakukan adalah mengendalikan resiko bahaya yang ada tersebut 

dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa upaya 

pengendalian yang telah dilakukan PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta 

diantaranya :  

a. Eliminasi 

Eliminasi merupakan salah satu upaya pengendalian resiko dengan cara 

menghilangkan suatu proses kerja yang dianggap membahayakan tenaga kerja. 

PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta telah menerapkan beberapa upaya 

eliminasi apabila suatu proses kerja tertentu dinilai berbahaya. Namun untuk 

proses kerja tertentu masih ada beberapa yang tidak mungkin dapat dieliminasi 

karena akan memutus proses kerja ataupun selama ini belum ada perbaikan 

proses produksi yang lebih tepa. Berikut adalah beberapa proses produksi yang 

dinilai berbahaya beserta upaya eliminasi yang tidak mungkin dilakukan 

karena suatu alasan : 

1) Dalam proses picking material, tidak mungkin mengeliminasi 

pengangkutan dan handpallet  karena akan memutus proses produksi.  

2) Dalam proses pengangkutan dengan menggunakan forklift, tidak mungkin 

mengeliminasi forklift karena selama ini forklift merpakan alat angkat dan 

angkut utama di perusahaan. 

3) Dalam proses dumping produk, tidak mungkin dilakukan eliminasi karena 

proses produksi akan terputus. 
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4) Dalam proses charging forklift yang menimbulkan uap H2SO4 tidak 

mungkin dilakukan eliminasi karena saat ini belum ada pengganti H2SO4

tersebut. 

5) Dalam pembersihan debu/lawa-lawa tidak mungkin dilakukan eliminasi 

karena debu dan kotoran yang menempel pada atap dan juga dinding 

Warehouse harus selalu  bersih sehingga tidak mengotori produk. 

b. Substitusi 

Substitusi merupakan upaya pengendalian resiko bahaya dengan cara 

mengganti suatu proses kerja yang dianggap membahayakan dengan suatu 

proses produksi yang lebih aman. Beberapa proses produksi yang dinilai 

berbahaya telah dilakukan upaya substitusi oleh PT. Sari Husada Unit I 

Yogyakarta, namun untuk proses produksi tertentu masih ada yang tidak 

mungkin dilakukan substitusi. Hal ini dikarenakan masih belum adanya teknik 

proses produksi atau material yang dapat mengganti proses tersebut. Berikut 

adalah beberapa contoh upaya substitusi yang dilakukan perusahaan terhadap 

suatu proses kerja yang dianggap berbahaya dan juga proses produksi yang 

tidak mungkin dilakukan substitusi : 

1) Dalam proses kerja picking material, handpallet tidak mungkin 

disubstitusi dengan yang lain karena saat ini satu-satunya alat picking 

dalah handpallet. 

2) Dalam pengangkutan dengan menggunakan forklift tidak mungkin alat 

tersebut digantikan misalnya dengan handpallet karena selain akan 

memakan waktu yang sangat lama juga lebih membahayakan bagi 
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kesehatan tulang belakang tenaga kerja (beban yang diangkut lebih dari 

375kg). 

3) Dalam proses dumping produk sangat mungkin dilakukan substitusi yaitu 

dengan cara memindahkan area dumping ke tempat yang lebih aman dalam 

hal ini areanya tidak licin sehingga bahaya terlepeset dapat dicegah. 

4) Dalam proses charging forklift, tidak mungkin dilakukan upaya substitusi 

karena selama ini belum ada teknologi pengganti accu.

5) Dalam proses pembersihan debu/lawa-lawa, dapat dilakukan substitusi 

yaitu dengan menggunakan Blower atau alat penghisap debu namun hasil 

dari pembersihan kurang maksimakl karena masih adanya debu yang 

menempel pada dinding-dinding dan juga atap Warehouse. 

c. Pengendalian secara rambu-rambu administratif 

PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya 

pengendalian secara administrasi yang beracu pada standar operasional 

prosedur kerja (SOP) milik perusahaan dan dasar-dasar perundang-undangan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah contoh upaya 

pengendalian yang dilakukan : 

1) Membuat prosedur kerja kepada seluruh tenaga kerja melalui Work Permit 

2) Memasang berbagai macam rambu-rambu berupa poster/gambar tentang 

K3 berikut akibat dari bahaya yang terjadi apabila tenaga kerja 

mengabaikan K3. 

3) Memasang rambu-rambu K3 

4) Selalu membunyikan klakson saat beroperasi menggunakan forklift .
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5) Mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh karyawan untuk 

memastikan kesehatan dalam bekerja secara berkala. 

6) Membatasi keluar masuk pekerja pada area kerja tertentu 

7) Memastikan adanya kelengkapan sertifikasi bagi pekerja yang bertanggung 

jawab pada pekerjaan berbahaya. 

d. Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Sejatinya alat pelindung diri merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah 

beberapa upaya, perusahaan telah menyediakan berbagai macam alat 

pelindung diri sesuai dengan pekerjaan dengan resiko bahaya yang menyertai 

pekerjaan tersebut. Berikut adalah inventarisasi alat pelindung diri yang 

dimiliki PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta khususnya di bagian Warehouse : 

1) Pelindung tangan : gloves (sarung tangan) untuk potensi bahaya terjepit, 

mekanik, panas, dll. 

2) Pelindung kaki : safety shoes (sepatu) untuk semua jenis pekerjaan 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang ada. 

3) Pelindung kepala : safety helmet (helm) untuk pekerjaan dengan potensi 

bahaya kejatuhan benda. 

4) Pelindung badan : apron 

5) Pelindung pernafasan : masker untuk pekerjaan dengan bahaya menghirup 

debu susu. 

e. Rekayasa teknik 

Rekayasa teknik yang telah dilakukan PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta 

adalah dengan cara mengubah desain stasiun kerja (house keeping), desain 
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peralatan atau proses kerja. Berikut adalah contoh-contoh rekayasa teknik 

yang telah yang telah dilakukan : 

1) Memasang ventilasi seperti fan, exhaust dan blower.

2) Memasang safety guard (safety belt) pada forklift.

3) Membuat jalur khusus (yellow line) bagi karyawan dan bagi forklift di 

dalam ruangan warehouse untuk menghindari terjadinya tertabrak forklift.

4) Pemantauan kerja oleh supervisor (safety inspector) K3. 

5) Membuat bantalan karet pada anak tangga untuk mencegah terjadinya slip 

atau terpeleset. 

6) Membuat batasan area bagi tenaga kerja satu dengan yang lainnya untuk 

mencegah terjadinya kesalahan pada pekerjaan karena unsafe action oleh 

tenaga kerja. 

 

B. Pembahasan 

1. Pembahasan Hasil Analisa

Berdasarkan Permenaker No 05/Men/1996 bahwa setiap sumber bahaya 

yang telah teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan tingkat resiko yang 

dijadikan tolok ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja. Maka dari hasil penilaian resiko tersebut diatas dapat dilakukan langkah 

selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menentukan tindakan yang akan 

dilakukan pada tiap-tiap potensi atau resiko yang ada. 

Dari tabel No.1 sampai dengan No.7 yang tersebut diatas, diketahui 

hampir semua pekerjaan memiliki tingkat resiko bahaya yang masih dalam batas 
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aman yaitu sering, jarang bahkan tidak pernah terjadi kecelakaan yang signifikan 

di area kerja tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta sangat baik, karena segala 

sarana dan prasarana K3 telah dijalankan secara baik dan benar. Bagi perusahaan, 

safety first merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan. Fakta ini 

diperkuat dengan adanya laporan tahunan bahwa PT. Sari Husada Unit I 

Yogyakarta mendapatkan penghargaan Zero Acident. Laporan mengenai 

kecelakaan yang terakhir terjadi adalah pada tahun 2005. Korban kecelakaan pada 

tahun tersebutpun ternyata bukan dari tenaga kerja, melainkan dari pihak ketiga 

(karyawan dari salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek pembersihan).  

2. Tindakan Pengendalian

Seperti yang telah disyaratkan dalam Kepmenaker 05/Men/1996  bahwa 

dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja, 

perancangan pabrik dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan 

mengendalikan resiko yang ada pada kegiatan dapat meningkatkan tingkat 

keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan telah merencanakan pengelolaan 

dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan 

kerja yang tinggi. Berikut adalah tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh 

perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 

menciptakan lingkungan kerja yang aman di Warehouse PT. Sari Husada Unit I 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Upaya Pengendalian Resiko PT. Sari Husada bagian Warehouse 
 

Upaya pengendalian 
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Detail job Potensi 
bahaya 

 
Eliminasi Substitusi 

Rekayasa 
teknik 

 
administratif 

 
APD 

Picking 
material 

Terjepit 
conveyor 

- - - Bekerja 
sesuai 
dengan 
instruksi 
dengan baik 
dan benar 

Sarung 
tangan 
masker 
Sapatu 

 
-

Bersambung... 

Sambungan... 
Upaya pengendalian 

Detail job 
 

Potensi 
bahaya 

 
Eliminasi Substitusi 

Rekayasa 
teknik 

 
administratif 

 
APD 

Kejatuhan 
fillback 
Terjepit 
pallet 
Menghirup 
debu 
Terpeleset  
Terjepit 
conveyor 

Penumpukan 
fillback 

Cidera 
tulang blkg

- - Raching Rambu-
rambu 
menumpuk 
secara benar 

-

Tertabrak 
forklift 
Tabrakan 
forklift 
Forklift 
menabrak 
dinding 
Fillback 
jatuh dari 
forklift 
Ban forklift 
rusak 

Forklift 
driving 

Menghirup 
H2SO4

Tidak 
mungkin 
menghilan
gkan 
forklift 
karena 
saat ini 
alat 
tersebut 
satu-
satunya 
alat 
pengangk
utan 
utama 

Tidak 
mungkin 
mengganti 
forklift 
dengan 
misalnya 
handpallet 
karena 
akan 
memakan 
waktu 
yang 
sangat 
lama 

Pemisahan 
jalur bagi 
pejalan 
dan bagi 
forklift 
dengan 
yellow line

Rambu-
rambu K3, 
SIO driver, 
Kelengkapan 
dan 
pengecekan 
forklift 

Safety 
shoes,
masker, 
safety 
belt 

Material 
jatuh 
Kajtuhan 
pallet 

Dumping 
produk 

Taerjepit 

Tidak 
mungkin 
mengelimi
nasi 
proses ini 
karena 

Memindah-
kan area 
dumping 

-memberi 
batasan 
area 

-meninggik
an tempat 
dumping 

SOP 
pengangkutan 

Safety 
shoes dan 
masker 
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pallet 
Salah 
posisi 
Terpeleset 
jatuh 

akan 
memutus 
proses 

-memberi 
bantalan 
karet pada 
tangga 

Bersambung... 

Sambungan... 
Terpeleset  
Tersengat 
listrik 

Charging 
forklift 

Mengirup 
H2SO4

Tidak 
mungkin 
mengelimi
nasi karena 
belum ada 
teknologi 
pengganti 
accu

Tidak 
dapat 
dilakukan 
substitusi 
karena 
belum ada 
pengganti 
accu 
H2SO4

Exhaust 
Fan 

Rambu- 
rambu 
tentang 
tegangan 
tinggi 

Safety 
shoes dan 
sarung 
tangan  

Terpeleset 
jatuh 
Tertabrak 
forklift 

Pembersihan 
debu 

Salah 
posisi 

 scafolding Kelengkapan 
sertifikat 
keahlian 

Helmet, 
safety 
belt, 
scafold, 
safety 
shoes, 
sarung 
tangan, 
masker 

Mobilisasi  Menabrak 
/tertabrak 

Tidak 
mungkin 
dilakukan 
eliminasi 
karena 
belum 
ditemukan 
alat 
pemindaha
n jarak 
dekat selain 
dengan 
forklift

Memberi 
batasan 
area 

SIO 
driverdan 
SOP forklift 

Safety 
shoes, 
sarung 
tangan, 
masker 

Sumber : Data Primer 

Di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta khususunya di bagian Warehouse 

pada pekerjaan picking material ada beberapa tenaga kerja yang tidak 

menggunakann alat pelindung diri yang telah disediakan berupa masker. Hal ini 
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disebabkan sebagian dari tenaga kerja merasa tidak nyaman karena menggunakan 

APD tersebut. Ada juga diantara mereka yang berpendapat bahwa debu susu yang 

berhamburan di ruangan tersebut tidak berbahaya karena partikelnya berukuran 

sangat kecil dan sebagian besar dari debu-debu tersebut telah terhisap oleh 

blower. Hal tersebut dibenarkan oleh Safety Inspector PT. Sari Husada Unit I 

Yogyakarta sendiri, karena berdasarkan pemeriksaan kesehatan berkala yang 

dilakukan oleh perusahaan ternyata kadar debu susu di ruangan tersebut masih 

sangat aman dan dibawah Nilai Ambang Batas (NAB). Fakta ini diperkuat dengan 

adanya laporan kesehatan para karyawan PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta yang 

menyatakan bahwa tidak pernah adanya laporan mengenai penyakit akibat kerja 

yang disebabkan oleh debu susu tersebut. 

Perusahaan sendiri sejatinya telah menyediakan berbagai alat pelindung 

diri seperti masker, safety gloves, safety shoes, apron, safety helmet, goggles, 

secara cuma-cuma kepada tenaga kerja. Hal ini berarti sesuai dengan Undang-

undang No.01 tahun 1970 pasal 14 ayat 3 tentang kewajiban pengurus perusahaan 

untuk menyediakan alat pelindung diri kepada tenaga kerja yang berada dibawah 

pimpinannya secara cuma-cuma. 

Masalah yang terjadi adalah kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan 

alat pelindung diri tidak optimal. Hal ini belum sesuai dengan Permenakertrans 

No.01/MEN/1981 pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja harus 

memakai APD yang diwajibkan perusahaan untuk mencegah Penyakit Akibat 

Kerja (PAK). 

 BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan praktek kerja lapangan yang dilakukan, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Setiap lingkungan kerja di PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta khususnya di 

bagian warehouse pada tiap proses kerja atau kegiatan yang dilakukan pasti 

memiliki resiko. 

2. Penilaian resiko dilakukan dengan melakukan analisa matriks antara 

konsekuensi dan kemungkinan. 

3. Dengan mengetahui tingkat resiko yang akan terjadi maka kita akan 

mengetahui prioritas tindak lanjut untuk  mengurangi dampak yang 

ditimbulkan. 

4. Tingkat resiko di bagian Warehouse PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta ada 

pada skala minor  (low risk) yang artinya masih aman atau safe.

5. Potensi bahaya debu susu yang terhirup pada proses picking material 

mempunyai resiko bahaya yang berada pada tingkat tidak bebahaya dan 

perusahaan telah melakukan tindak lanjut untuk mengurangi resiko. 

6. Masalah pemakaian APD dimana masih banyak pekerja yang tidak 

menggunakan APD yang disediakan hal ini disebabkan karena sebagian tenaga 

kerja merasa tidak nyaman dan terganggu. 

 

B. Saran 
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Berdasarkan analisa bahaya yang telah dilakukan di bagian Warehouse  

PT. Sari Husada Unit I Yogyakarta, maka penulis dengan kerendahan hati 

menyarankan : 

1. Perlunya peningkatan training awareness safety (pembinaan dan pelatihan 

K3) mengenai sikap kerja (ergonomi), cara kerja, potensi bahaya dan faktor 

bahaya yang mungkin timbul pada setiap aktivitas yang ada. 

2. Perlu adanya penertiban penggunaan APD dan adanya sanksi yang lebih tegas 

bagi pelanggar serta bila perlu dibuat peraturan khusus mengenai hal tersebut. 

3. Pengendalian berupa penyediaan APD perlu diperbaiki, untuk APD yang 

sudah rusak sebaiknya dilakukan penggantian. 

4. Perlu diadakan pemantauan dan tinjauan efektivitas pengendalian yang telah 

diimplementasikan pada interval waktu tertentu. 
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