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ABSTRAK
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi faktor penting setiap perusahaan industri manufaktur.
Permasalahan kecelakaan kerja, menyebabkan kerugian dalam perusahaan dari berbagai aspek. Penelitian
ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakan kerja. Metode penelitian dengan dilakukan observasi,
wawancara kepala bagian lantai produksi dan memberikan kuisioner PT.Sunindo Adipersada merupakan
Perusahaan industri manufaktur dalam proses pembuatannya menhasilkan berbagai jenis boneka. Lantai
produksi di PT.Sunindo Adipersada adanya potensi risiko kecelakaan kerja yang berdasarkan observasi,
Hasil observasi diberikan kuisioner sebanyak 5 orang pekerja di lantai produksi. Hasil penelitian yang di
temukan terdapat risiko kecelakaan kerja berjumlah 7 lokasi lantai produksi dan tingkat hazard paling
tinggi yaitu ekstrim, yang terdapat di lokasi cutting disebabkan alat kipas angin terbatas sehingga saat
membuat cetakan mould, operator akan menghirup sisa debu mould, menyebabkan operator mengalami
penyumbatan saluran pernapasan dan ditemukan sumber hazard berdasarkan penyebab yaitu sikap
pekerja, material yang jatuh, kondisi lingkungan kerja, fasilitas ruangan tidak aman, peralatan yang
memadai.
Kata kunci: hazop worksheet, identifikasi hazard, keselamatan dan kesehatan kerja, risk assessment

1.

Pendahuluan
PT.Sunindo Adipersada merupakan proses produksi dalam pembuatan suatu boneka.
Perusahaan ini menjadi salah satu berisiko hal terjadinya kecelakaan kerja, dikarenakan proses
lantai produksi terdapat penggunaan peralatan produksi maupun fasilitas ruangan produksi,
sehingga memiliki potensi hazard dan risiko kecelakaan kerja. Proses lantai produksi
PT.Sunindo Adipersada mencangkup seperti warehouse, cutting, sewing, stuffing, finishing,
spray, packing. Permasalahan potensi hazard dan risiko kecelakaan kerja yang tidak
diperhatikan oleh perusahaan, sehingga permasalahan hal ini menunjukan terdapat potensi
hazard dan risiko kecelakaan kerja masih sering terjadi berdasarkan observasi yang telah
ditemukan. Tujuan Penelitian ini untuk meminimalkan potensi hazard dan risiko kecelakaan
kerja yang telah ditemukan di lantai produksi PT.Sunindo Adipersada, dengan menggunakan
metode indentifikasi hazard dan risiko kecelakaan kerja, menggunakan metode risk assessment
dan menggunakan metode hazop worksheet, pengunaan masing-masing metode penelitian ini
untuk menemukan potensi hazard dan risiko kecelakaan kerja, mengetahui risk level/tingkat
bahaya dan megetahui sumber permasalahan/penyebab potensi hazard dan risiko kecelakaan
kerja.
2.
Metode
2.1 Identifikasi Hazard dan Risiko Kecelakaan kerja
Pada penelitian ini diperoleh dengan mengetahui data primer dan sekunder. Data primer
yang didapatkan dengan cara observasi secara langsung dengan mangamati atau
mendokumentasi hazard yang telah ditemukan dilantai produksi. Data sekunder yang
didapatkan dari bagian K3 mengenai aktivitas dan kecelakaan yang pernah terjadi. Identifikasi
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risiko kecelakaan kerja di PT.Sunindo Adipersada dengan dilakukan setiap bagian lantai
produksi yaitu warehouse, cutting, sewing, stuffing, finishing, spray, packing (Rudi, 2005).
2.2 Perhitungan Kuisioner dengan Menggunakan Skala Likert
Skala likert terdapat empat atau lebih beberapa pertayaan yang dikombinasikan
sehingga dapat membentuk suatu skor/nilai yang dapat membuktikan hasil nilai yang
sebenarnya. Penggunaan jumlah dari semua beberapa pertanyaan valid dikarenakan setiap
beberapa pertanyaan adalah indikator dari variabel nilai yang sebenarnya (Weksi, 2013).
Perhitungan Skala likert berdasarkan Bobot Jawaban Likelihood dan Bobot Jawaban
Consequences. Penilaian bobot tersebut dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada
para pekerja di lantai produksi di PT. Sunindo Adipersada. Masing – masing bobot memiliki
kriteria berdasarkan kejadian/kemungkinan yang pernah terjadi atau tidak pernah
kejadian/kemungkinan di lantai produksi di PT. Sunindo Adipersada. Pada tabel 3.1 merupakan
rekapitulasi data penilaian Likelihood dan cosequences (Syofian, 2015).
2.3 Identifikasi Tingkat Hazard dan Risiko Kecelakaan Kerja dengan Menggunakan
Metode Risk Assessment
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengontrolannya harus dilakukan
diseluruh aktifitas perusahaan, termasuk aktifitas rutin dan non rutin, baik pekerjaan tersebut
dilakukan oleh karyawan langsung maupun karyawan kontrak, supplier dan kontraktor, serta
aktifitas fasilitas atau personal yang masuk ke dalam tempat kerja. Untuk menentukan tingkat
hazard dan risiko kecelakaan kerja yang paling rendah hingga paling ekstrim dari tingkat bahaya
(risk level) yaitu penilaian kemungkinan (likelihood) dan keseriusan (severity/cosequences) dan
untuk mengetahui penilaian tersebut berdasarkan kuisoner yang diberikan kepada para pekerja
dengan menggunakan metode skala likert pada gambar 2.1 (D.Arie, 2014).

Gambar 2.1 Menilai Tingkat Risiko (Risk Assessment)

Risk assessment tujuannya untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang terdapat
di suatu perusahaan untuk dinilai besarnya peluang terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian
(Bayu dan Ishardita,2013).
2.4 Identifikasi Sumber Hazard dengan Menggunakan Metode Hazop Worksheet
Dalam proses pemantauan atau operasi pada suatu sistem secara terstruktur untuk
menentukan sumber hazard yang dapat menemukan kejadian atau kecelakaan yang tidak
diinginkan. Tujuannya utama yang dilakukan mengindentifikasi sumber hazard pada bagian
lantai produksi di PT. Suninindo Adipersada yang kemudian digolongkan berdasarkan sumber
bahayanya yang menjadi penyebab dari hazard tersebut (Anda Ivana, 2008).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Tingkat Hazard dengan Menggunakan Metode Risk Assessment
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Setelah melakukan perhitungan dengan metode skala likert pada likelihood dan
consequence yang berfungsi untuk menentukan level priorty yang dipilh, lalu di identifikasikan
menggunakan risk assessment dengan memperhitungkan likelihood dan consequence. Untuk
menentukan tingkat hazard dan risiko kecelakaan kerja yang paling rendah hingga paling
ekstrim berdasarkan pada gambar 2.1.
Tabel 3.1 Risk Assesment Pada PT. Sunindo Adipersada
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Tabel 3.1 Risk Assesment Pada PT. Sunindo Adipersada (Lanjutan)
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Tabel 3.1 Risk Assesment Pada PT. Sunindo Adipersada (Lanjutan)
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Perhitungannya pada Tabel 3.1 sebagai contoh, Tindakan tidak aman pada saat operator
melakukan proses pemotongan pita statin label basscode tanpa pelindung sarung tangan terdapat
pada lokasi bagian warehouse accesoris dan berpotensi jari tangan terkena mesin potong label
basscode pada boneka dibawahnnya, mempunyai nilai likelihood sebesar 3 dan tingkat
consequences sebesar 2 pada Tabel 3.1 maka perhitungan sebagai berikut :
Risk = Likelihood x Consequence
=3x2
=6
Menurut risk matrix pada gambar 2.1, nilai risiko 6 dari nilai likelihood sebesar 3 dan
tingkat consequence sebesar 2 pula merupakan tingkat risiko yang sedang. Hasil dari tabel 4.9
mengenai identifikasi tingkat risiko kecelakaan kerja di PT.Sunindo Adipersada, dapat diketahui
bahwa terdapat 19 temuan bahaya, dengan menentukan risk level yaitu 1 ekstrim, 1 risiko tinggi,
3 risiko sedang, 14 risiko rendah. Risiko dari temuan bahaya yang ada pada area lantai produksi
PT. Sunindo Adipersada antara lain yaitu:
A.
Ekstrim yaitu risiko yang terdapat di lokasi cutting bagian making mould.
B.
Risiko tinggi yaitu risiko yang terdapat di lokasi spray bagian pengecatan.
C.
Risiko sedang yaitu risiko yang terdapat lokasi meliputi:
1)
warehouse bagian warehouse accesories.
2)
finishing lokasi spray bagian pengecatan.
D.
Risiko rendah yaitu risiko yang terdapat di lokasi meliputi berikut:
1)
warehouse bagian warehouse material.
2)
cutting bagian fire cutting, storage mould.
3)
sewing bagian melting eye noise, embrodery, sewing,
4)
stuffing bagian pelet machine, stuffing machine.
5)
finishing.
6)
spray bagian gudang cat, pengecatan.
7)
Packing.
Selanjutnya melakukan analisis perbaikan yang akan di rekomendasikan kepada pihak
perusahaan. Berdasarkan tabel 3.1, terdapat 19 data temuan pada bahaya di area lantai produksi
di PT, Sunindo Adipersada, yang kemudian dilakukan menggunakan Hazop Worksheet yang
digolongkan berdasarkan ssumber bahayanya yang terdapat 5 jenis sumber bahaya,
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut
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Tabel 3.2. Hazop Worksheet Berdasarkan Sumbernya
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Tabel 3.2 Hazop Worksheet Berdasarkan Sumbernya
(Lanjutan)
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Tabel 3.2 Hazop Worksheet Berdasarkan Sumbernya
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Berdasarkan hasil dari Hazop Worksheet pada Tabel 3.2 dapat menunjukan temuan
sumber hazard pada latai produksi di PT. Sunindo Adipersada, yang tidak sesuai dengan standar
kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Simpulan
Teridentifikasi hazard dan risiko kecelakaan kerja yang terdapat di area produksi pembuatan
boneka PT. Sunindo Adipersada berjumlah 7 lokasi lantai produksi yang telah ditemukan pada
setiap bagian lantai produksi dan tingkat hazard dan risiko kecelakaan kerja paling tinggi
terdapat pada lokasi cutting bagian making mould dengan nilai tingkat risk level esktrim di
karenakan tidak ada mesin kipas angin pendorong sisa debus asbes pada saat operator dalam
pembuatan cetakan pola boneka sehingga operator menghirup sisa debu asbes yang
menyebabkan operator mengalami penyumbatan saluran pernapasan dan hazop worksheet yang
telah digolongkan berdasarkan sumbernya yang telah ditemukan yaitu sikap pekerja, material
yang jatuh, kondisi lingkungan kerja, fasilitas ruangan tidak aman, peralatan yang memadai.
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