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BAB V
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis dan interpretasi hasil
berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Analisis dan interpretasi hasil
yang dibahas meliputi analisis kondisi saat ini dan analisis pelaksanaan program
WISE di percetakan BilBel.
5.1. Analisis Kondisi Saat Ini
Kondisi saat ini pada percetakan BilBel yang didapatkan dari hasil observasi
menunjukkan beberapa permasalahan kondisi kerja serta belum adanya penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sembilan area kerja yang ada.
Permasalahan yang sering ditemukan di area-area percetakan BilBel adalah
belum adanya suatu sistem pengelolaan tempat/ lingkungan kerja (Management
Good House Keeping). Hal tersebut menyebabkan rendahnya efisiensi area
produksi dan pekerjaan yaitu menimbulkan pemborosan waktu maupun tenaga.
Aktivitas yang kurang efisien terlihat pada lamanya pekerja dalam mencari
produk jadi yang akan diambil konsumen, penyebabnya adalah area penyimpanan
produk yang tidak menggunakan sistem klasifikasi. Kurangnya kapasitas tempat
sampah untuk menampung limbah produksi juga menimbulkan permasalahan lain
yaitu menimbulkan tumpukan sampah di tempat-tempat yang seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk aktivitas lain. Selain penanganan limbah, aspek kebersihan
dari mesin juga kurang diperhatikan, tinta-tinta serta debu yang menempel
dibiarkan begitu saja, seringkali menyebabkan bahan baku spanduk/ kertas kotor.
Selain permasalahan pada pengelolaan tempat kerja dan limbah, terdapat
juga permasalahan pada iklim kerja percetakan. Penggunaan atap dari seng
menyebabkan suhu di percetakan khususnya di area pencetakan spanduk terbilang
cukup tinggi karena berada pada kisaran 29 o -31o C, sedangkan standar temperatur
yang direkomendasikan oleh Kementrian Kesehatan RI untuk ruangan industri
yaitu berkisar antara 18oC sampai 30oC. Beberapa faktor yang menyebabkan hal
tersebut selain penggunaan atap dari seng adalah sistem ventilasi yang kurang
memadai, serta penggunaan mesin-mesin yang prinsip kerjanya melibatkan energi
panas. Iklim kerja tidak nyaman yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan
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dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi dan
produktivitas kerja (Subaris dan Haryono, 2008). Suhu nyaman bagi orang
Indonesia adalah antara 24o – 26o C. Suhu yang lebih dingin dapat mengurangi
efisiensi kerja dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot sedangkan
suhu panas sendiri akan berakibat menurunkan prestasi kerja berfikir, mengurangi
kelincahan, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi saraf
perasa motoris, serta memudahkan emosi untuk dirangsang, maka dari itu bekerja
pada lingkungan kerja yang tinggi dapat membahayakan bagi keselamatan dan
kesehatan

kerja,

sehingga

perlu

upaya

penyesuaian

waktu

kerja

dan

penyelenggaraan perlindungan yang tepat (Suma’mur, 2014).
Berdasarkan wawancara kepada pekerja, dihimpun informasi bahwa
terdapat delapan keluhan yang dirasakan oleh pekerja selama bekerja di
percetakan BilBel. Empat diantaranya merupakan keluhan pada tubuh pekerja
yang disebabkan oleh tindakan tidak aman (unsafe action). Pekerja mengeluhkan
kepala pusing dan perut mual akibat rendahnya kesadaran dalam penggunaan
masker sebagai alat pelindung diri dari paparan bau zat tinta cetak spanduk yang
menyengat. Kemudian keluhan kesehatan lainnya adalah nyeri di punggung dan
kaki yang diakibatkan oleh gerakan jongkok dan membungkuk pada operator
cutting dan kelling ring yang melakukan aktivitasnya di lantai. Gerakan jongkok
dan membungkuk merupakan sikap kerja yang tidak ergonomis sehingga pada
akhirnya dapat menimbulkan keluhan-keluhan seperti gangguan pada sistem
muskuloskeletal (Manuaba, 1990).
Empat keluhan lainnya termasuk kedalam kecelakaan akibat kerja.
Tersandung WIP/ finish good dan tersandung alat kerja yang selama ini dialami
pekerja percetakan merupakan salah satu bentuk dari nearmiss karena sejauh ini
tidak memunculkan kerugian atau luka serius pada manusia. Kemudian
kecelakaan kerja akibat kondisi tidak aman (unsafe condition) penggunaan listrik
juga dikeluhkan pekerja, yaitu terkena sengatan listrik serta terjadinya hubungan
arus pendek pada jaringan listrik mesin-mesin yang digunakan. Kecelakaan listrik
tersebut termasuk dalam incident/minor accident karena menimbulkan cedera
ringan serta kerugian untuk percetakan karena berhentinya produksi selama proses
perbaikan. Baik keluhan pada tubuh, nearmiss maupun incident ini perlu
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dievaluasi sumber dan penyebabnya, agar di waktu mendatang tidak berpotensi
pada kecelakaan yang menimbulkan kerugian (major accident/serious injuries).
Karena menurut piramida kecelakaan Heinrich maupun piramida kecelakaan Bird,
nearmiss dan incident/minor accident yang terulang dalam ratio yang tinggi
berpeluang memunculkan mayor accident dengan kerugian fatal (Hughes dan
Ferret, 2002).

5.2. Analisis Pelaksanaan Program WISE
Pelaksanaan program WISE menurut ILO (2004) terdiri dari delapan
langkah, yaitu memperkenalkan program dan merekrut partisipan, pembukaan
program dan pelatihan daftar periksa, sesi teknis, membentuk kelompok kerja
untuk mempersiapkan rencana aksi, kunjungan di pertengahan pelaksanaan
program WISE, perbaikan dalam perusahaan, akhir program WISE serta yang
terakhir follow up. Namun analisis akan dibuat dalam empat subbab karena
disesuaikan dengan bab sebelumnya yaitu analisis penilaian kondisi kerja dengan
daftar periksa WISE, analisis pembuatan rencana aksi, analisis implementasi
usulan perbaikan dalam waktu dekat, dan analisis penutupan program WISE.
Dalam pelaksanaan program WISE di percetakan BilBel ini tahapan follow up
tidak dilakukan karena keterbatasan waktu serta kondisi yang kurang
memungkinkan, tetapi untuk tahapan yang lain telah dilakukan secara runtut dan
berkesinambungan melalui teknik dokumentasi, observasi, wawancara serta
diskusi. Sehingga data atau informasi yang didapatkan terhindar dari pemaknaan
yang salah atau pemaknaan yang subjektif.
1.2.1 Analisis Penilaian Kondisi Kerja dengan Daftar Periksa WISE
Penilaian kondisi kerja pada percetakan BilBel dilakukan oleh tujuh orang
partisipan dengan meggunakan daftar periksa WISE yang terdiri dari 58 butir
elemen periksa. Hasil pengisian daftar periksa oleh masing-masing partisipan
disajikan dalam bentuk rekapitulasi yang memuat 16 elemen periksa terpilih oleh
partisipan. Rekapitulasi tersebut masih bersifat penilaian individu dengan
presentase partisipan memilih “ya” yang berbeda-beda, sehingga diperlukan
diskusi lebih lanjut yang melibatkan seluruh partisipan untuk memilih elemen
periksa mana yang perlu diprioritaskan untuk diberi perbaikan.
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1.2.2 Analisis Pembuatan Rencana Aksi
Rencana aksi dibuat melalui diskusi terarah atau Focus Group Discussion
(FGD) yang diikuti oleh seluruh partisipan berjumlah tujuh orang. Metode FGD
memiliki karakteristik jumlah individu yang cukup bervariasi untuk satu
kelompok diskusi, satu kelompok diskusi dapat terdiri dari 7-11 orang (Irwanto,
2007), namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu
4-7 orang (Koentjoroningrat, 2005), atau 6-8 orang (Krueger & Casey, 2000).
Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik FGD ini, selain merupakan
informasi kelompok, juga menjadi suatu pendapat dan kesepakatan kelompok
tersebut mengenai suatu topik atau permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.
Dari segi validitas, metode FGD merupakan metode yang memiliki tingkat high
face validity dan secara umum berorientasi pada prosedur penelitian karena
mampu menghasilkan data yang bernilai dan lebih informatif untuk menjawab
permasalahan suatu penelitian (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006).
Rencana aksi pada program WISE ini merupakan daftar permasalahan
beserta ide perbaikan yang disusun oleh tujuh orang partisipan. Tujuh orang
partisipan tersebut dianggap telah efektif dalam proses perumusan rencana aksi
ini, karena terlalu sedikit partisipan dapat memperkecil variasi informasi,
sedangkan terlalu banyak bisa mengurangi kesempatan masing-masing peserta
untuk memberikan pendapatnya. Agar permasalahan yang dibahas mampu
menjawab tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusunlah pertanyaan
yang sistematik menggunakan 5W1H yaitu why (mengapa), what (apa), where
(dimana), when (kapan), who (siapa), dan how (bagaimana). Alasan penggunaan
5W1H adalah untuk menghimpun informasi dan fakta yang detail dan akurat
sebagai dasar membuat keputusan serta menentukan elemen periksa mana yang
harus diprioritaskan untuk diusulkan suatu perbaikan. Model 5W1H memiliki
karakteristik komprehensif yaitu mampu menampilkan suatu masalah dari
berbagai sudut pandang/sisi, sehingga mampu mendeskripsikan akar suatu
masalah dan tindakan yang efektif dan efisien sebagai solusinya.
Berdasarkan Focus Group Discussion dan analisis 5W1H terhadap 16
elemen periksa yang berasal dari tahap sebelumnya, terpilih 13 butir elemen
periksa yang menjadi prioritas untuk diberikan usulan perbaikan, sedangkan 3
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butir elemen periksa yang lain dinilai belum memerlukan suatu perbaikan. Ke-13
elemen periksa tersebut dipilih setelah mempertimbangkan setiap apek 5W1H
yaitu why (mengapa aspek tersebut perlu diusulkan sebuah perbaikan), what (apa
rencana perbaikan yang diusulkan), where (dimana lokasi yang paling sesuai
untuk

melaksanakan

perbaikan),

when

(kapan

perkiraan

waktu

untuk

melaksanakan perbaikan tersebut), who (siapa yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan perbaikan tersebut), dan how (bagaimana cara untuk memperbaiki
masalah tersebut).
Rencana aksi pada tahapan ini berisi 13 daftar elemen periksa beserta detail
ide perbaikan yang dibuat dalam bentuk uraian 5W1H. Kemudian dalam rencana
aksi tersebut, terdapat 4 butir perbaikan yang akan diimplementasikan dalam
waktu dekat dan 9 butir perbaikan yang akan diimplementasikan pada waktu
mendatang. Perbaikan akan diimplementasikan dalam waktu dekat dengan
pertimbangan bahwa pengusaha mampu untuk aspek biaya, sumber daya manusia
dan waktu. Sedangkan perbaikan yang diimplementasikan pada waktu mendatang
merupakan perbaikan yang membutuhkan biaya cukup besar, sumber daya lebih
banyak dan perencanaan yang lebih kompleks sehingga memerlukan persiapan
yang matang.

1.2.3 Analisis Implementasi Usulan Perbaikan dalam Waktu Dekat
Elemen periksa yang disepakati untuk diimplementasikan dalam waktu
dekat berjumlah empat butir. Pertama adalah memeriksa, membersihkan dan
memelihara mesin-mesin, termasuk kabel listrik secara teratur, kedua adalah
memastikan adanya tanda bahaya pencegahan kebakaran, ketiga adalah
menyediakan perlengkapan pelindung pribadi yang memberikan perlindungan
yang memadai, dan keempat adalah membuat label untuk menuliskan identitas
produk.
Perbaikan pertama yang diimplementasikan dalam waktu dekat adalah
pembuatan jadwal rutin untuk pembersihan serta pemeriksaan mesin serta jaringan
kabel listrik. Kegiatan ini diberi nama “BilBelClean” yang dilaksanakan dengan
mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin).
Prinsip 5R merupakan langkah-langkah sederhana namun perlu dilakukan secara
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konsisten untuk bisa dirasakan manfaatnya. Manfaat-manfaat yang ingin
didapatkan melalui pelaksanaan “BilBelClean” selain memelihara mesin-mesin
dan kabel listrik adalah mampu menumbuhkan budaya dan lingkungan yang
bersih, meningkatkan budaya kerja yang efektif dan efisien, menciptakan
lingkungan yang nyaman dan aman, menghilangkan pemborosan dalam aktivitas
kerja, menumbuhkan kesadaran diri untuk bekerja bersama dan semangat
kolaborasi. Kesadaran dan motivasi dari pemilik usaha dan pekerja sangat penting
dalam pelaksanaan “BilBelClean” sehingga ide-ide perbaikan akan muncul
dengan sendirinya secara terus menerus (continuous improvement) menciptakan
peningkatan produktifitas di semua area kerja. Penerapan perbaikan ini bersifat
preventif, karena perawatan rutin akan meminimalisir kerusakan yang lebih fatal
pada kabel listrik penyebab mesin berhenti berproduksi.
Perbaikan kedua yang diimplementasikan dalam waktu dekat adalah
membuat tanda bahaya pencegahan kebakaran sebagai pengendalian administratif
pada hierarki pengendalian risiko atau bahaya. Rambu/tanda yang dibuat
bertujuan untuk meminimalkan tindakan tidak aman (unsafe action) dari pekerja
atau konsumen yang terkadang membuang puntung rokok di sembarang tempat.
Tindakan tersebut memiliki potensi untuk menyulut api apabila puntung rokok
mengenai bahan baku plastik/kertas. Rambu K3 menjadi bagian penting dari
penerapan SMK3 di perusahaan. Sesuai PP No. 50 Tahun 2012, perusahaan wajib
memasang rambu-rambu K3 sesuai dengan standar dan pedoman teknis pada
tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca di tempat kerja. Terdapat beberapa
standar yang dijadikan acuan bagi praktisi K3 dalam membuat rambu K3 yaitu
standar ANSI Z535 dan standar BS ISO 3864. Dalam perancangan rambu untuk
percetakan BilBel ini menggunakan ANSI Z535 karena memiliki kelebihan yaitu
warna lebih lengkap untuk mengidentifikasi sifat bahaya, memiliki header,
memiliki pernyataan ringkas yang lengkap dan rinci karena memuat deskripsi
bahaya serta konsekuensi jika bahaya tidak dihindari. Meskipun begitu, standar
ANSI Z535 maupun BS ISO 3864 memiliki tujuan yang sama dalam pemasangan
rambu K3, yakni meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
melalui peringatan bahaya yang disajikan dalam bentuk visual dan teks yang
informatif dan komunikatif.
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Perbaikan ketiga yang diimplementasikan dalam waktu dekat adalah
pembuatan rambu atau tanda sebagai himbauan kesehatan untuk selalu memakai
pelindung diri di lingkungan kerja untuk meminimalisir kontak langsung dan
paparan dari tinta. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
Pasal 182 bahwa pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi
pekerja/buruh di tempat kerja. Dalam kondisi ini, pelindung diri seperti masker
dan sarung tangan sudah tersedia, namun kenyataan yang ada adalah rendahnya
pengetahuan pekerja akan pentingnya pemakaian pelindung diri. Sehingga
rambu/tanda himbauan yang dirancang berdasarkan standar ANSI Z535 ini berisi
pernyataan ringkas tentang tindakan apa yang perlu dilakukan untuk
meminimalkan keluhan akibat kerja seperti kepala pusing dan perut mual yang
telah dibahas sebelumnya.
Perbaikan keempat yang diimplementasikan dalam waktu dekat adalah
pembuatan label untuk menuliskan identitas produk. Perbaikan ini dilakukan
untuk mengurangi pemborosan waktu pada pekerja yang melakukan aktivitas
mencari produk jadi spanduk yang akan diserahkan pada konsumen dari rak
penyimpanan produk jadi. Label yang akan dibuat memuat setidaknya identitas
nama konsumen dan judul konten spanduk. Label akan dipasang oleh pekerja
finishing saat produk selesai dilipat, setelah itu produk jadi yang sudah dilabeli
diletakkan di rak penyimpanan. Alasan penggunaan label adalah memberi
informasi tentang isi produk tanpa harus membuka lipatan yang mengakibatkan
penggunaan waktu lebih lama oleh pekerja.
Empat perbaikan yang diimplementasikan dalam waktu dekat tersebut
merupakan perbaikan dengan biaya yang murah karena hampir semuanya dapat di
produksi sendiri oleh percetakan seperti dalam pembuatan tanda/rambu serta
pembuatan label. Dalam pengerjaannya pun tidak membutuhkan proses dan waktu
yang lama. Hal tersebut telah sesuai dengan tujuan WISE yaitu meningkatkan
kondisi kerja dan produktifitas melalui perbaikan sederhana, efektif dan murah.
1.2.4 Analisis Penutupan Program WISE
Penutupan program WISE dilaksanakan melalui pertemuan antara seluruh
partisipan untuk pembuatan dokumen yang berisi daftar perbaikan yang
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implementasinya di waktu mendatang. Dokumen ini nantinya akan digunakan
pemilik usaha sebagai dasar untuk mengimplementasikan perbaikan lain pada
lingkungan

kerjanya.

Terdapat

sembilan

butir

perbaikan

yang

akan

diimplementasikan di waktu mendatang. Pertama adalah penyediaan APAR di
area kerja dengan tujuan mencegah kebakaran semakin membesar, karena data
kecelakaan kerja yang dihimpun menunjukkan bahwa pernah terjadi korsleting
yang merupakan salah satu penyebab kebakaran. Kedua adalah penyediaan wadah
limbah terpisah dan tertutup di tempat kerja dengan kapasitas yang lebih besar
dibandingkan wadah limbah yang sebelumnya agar tidak ada lagi tumpukan
sampah di lantai kerja. Ketiga adalah penyediaan peralatan pertolongan pertama
(P3K) sebagai upaya penanganan luka atau kecelakaan yang mungkin terjadi di
lingkungan kerja. Keempat adalah pelaksanaan pelatihan pemadam kebakaran
yang bertujuan agar pemilik usaha maupun pekerja memahami upaya preventif
atau antisipasi ketika terjadi kebakaran. Kelima adalah penyediaan fasilitas
pencucian dan sanitasi yang baik untuk memastikan kebersihan dan kerapihan
pribadi. Keenam adalah menetapkan kebijakan K3 dan menyediakan pelatihan
keselamatan dan kesehatan yang memadai bagi semua pekerja yaitu dengan
menerapkan WISE di percetakan BilBel yang direncanakan setiap satu tahun
sekali sebagai upaya meningkatkan kondisi kerja serta mengevaluasi penerapan
K3 di percetakan. Ketujuh adalah penyediaan handtruck pada aktivitas
pemindahan produk jadi spanduk agar lebih efektif, efisien dan aman bagi tubuh
pekerja. Kedelapan adalah menghemat ruangan dengan menggunakan rak
bertingkat didekat tempat kerja untuk meletakkan produk WIP maupun produk
jadi yang biasanya hanya diletakkan di lantai. Kesembilan adalah melindungi
tempat kerja dari panas luar yang berlebihan dengan menambahkan turbin
ventilator yang memiliki karakteristik ramah lingkungan, hemat karena tidak
menggunakan tenaga listrik, dan bisa berfungsi selama 24 jam.
Selain pembuatan dokumen tersebut, penutupan program WISE juga
menghimpun umpan balik dari seluruh partisipan untuk menghasilkan saran
pelaksanaan WISE yang lebih efektif lagi dikemudian hari. Dari kuesioner yang
telah diisi oleh partisipan, menunjukkan secara garis besar program WISE yang
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dilakukan sudah cukup baik, karena program WISE ini mampu melibatkan
pekerja dalam mengevaluasi, membangun, dan menerapkan program K3.
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