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2.1 Alat Pelindung Diri 

Menurut ILO-Depnaker mendefinsikan bahwa alat pelindung diri (APD) 

adalah alat yang berfungsi melindungi pemakainya dari potensi bahaya yang 

sesuai ada di lingkungan kerja dengan mencegah adanya kontak antara pemakai 

dengan potensi bahaya tersebut secara sederhana yang di maksud dengan alat 

pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk 

melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan kerja. Upaya mencegah penyakit khususnya pada tenaga kerja dapat 

dilakukan dengan berbagai era pengendalian. Secara teknik, administrasi, dan 

pemakaian alat pelindung diri. Pemakaian alat pelindung diri merupakan cara 

terakhir guna menanggulangi bahaya yang terjadi di tempat kerja (Budiono, 

2003). 

 Alat pelindung diri berperan penting terhadap kesehata dan keselamatan 

kerja. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan 

kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan. Sebagai pelaku 

pembangunan , perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan baik dari aspek 

ekonomi, politik, sosial, teknis dan medis dalam mewujudkan kesejahteraan 

tenaga kerja. Terjadinya kecelakaan kerja dapat mengakibatkan korban jiwa, 

cacat, kerusakan peralatan, menurunnya mutu dan hasil produksi, terhentinya 

proses produksi, kerusakan lingkungan , dan akhirnya akan merugikan semua 

pihak serta berdampak kepada perekonomian nasional. Upaya kesehatan kerja itu 

sebagai upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan 

kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya 

sendiri maupun sekeilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal.  

 

2.2 Pengertian Alat Pelindung Diri 

  Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang dalam bekerja, yang berfungsi melindungi tenaga kerja dari 

bahaya-bahaya secara fisik maupun kimiawi. Alat Pelindung Diri (APD) adalah 
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seperangkat alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam 

pekerjaannya yang mengisolasi tenaga kerja dari bahaya tempat kerja. APD dipakai 

setelah usaha rekayasa dan cara kerja yang aman APD yang dipakai memenuhi syarat 

enak dipakai,tidak mengganggu kerja memberikan perlindungan efektif terhadap 

bahaya (Sartika, 2005). 

 Menurut OSHA atau Occupational Safety and Health Administration, 

personal protective equipment atau alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai 

alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang 

diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja, baik yang 

bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.  

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan keselamatan yang harus 

digunakan oleh personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang berbahaya. 

Menurut Suma’mur (2009) alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk 

melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Jadi alat 

pelindung diri adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan dan 

secara teknis APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh akan tetapi dapat 

mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja yang terjadi. Perlindungan 

keselamatan pekerja melalui upaya teknis pengamanan tempat, mesin, peralatan dan 

lingkungan kerja wajib diutamakan. Namun, kadang-kadang risiko terjadinya 

kecelakaan masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga digunakan alat 

pelindung diri (personal protective equipment). Jadi penggunaan APD adalah 

alternatif terakhir yaitu kelengkapan dari segenap upaya teknis pencegahan 

kecelakaan.  

Sedangkan menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 

PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri, Alat Pelindung Diri selanjutnya 

disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi 

seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi 

bahaya di tempat kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di 

tempat kerja.22 Dalam pasal 4 ayat satu pada PER.08/MEN/VII/2010 disebutkan APD 

wajib digunakan di tempat kerja di mana: 

1.  Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, 

peralatan.  
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atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran 

atau peledakan. 

2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau 

disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, 

beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah. 

3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau 

pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan 

perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana 

dilakukan pekerjaan persiapan. 

4. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, 

pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan 

kesehatan. 

5. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan, gas, minyak, 

panas bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun 

di dasar perairan. 

6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, 

melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara. 

7. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, 

stasiun, bandar udara dan gudang. 

8.     Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.  

9.    Dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.  

10.  Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau 

rendah.  

11.  Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, 

terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau    

terpelanting. 

12. Dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang. 

13. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, 

hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. 

14.  Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. 

15. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, 

radar, televisi, atau telepon. 
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16. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang 

menggunakan alat teknis. 

17. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau 

disalurkan listrik, gas, minyak atau air.  

18.  Diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau 

mekanik. 

 

2.3 Pemakaian APD 

Dalam kaitan dengan pemakaian alat pelindung diri terdapat tiga hal 

penting yang perlu diketahui atau dipertimbangkan sebelumnya, yaitu :  

1. Apakah ditempat kerja ditemukan bahaya yang mengharuskan pekerja 

memakai alat pelindung diri? Bila ya, sejauh manakah tingkat dari bahaya 

tersebut? Untuk ini perlu identifikasi bahaya melalui pengukuran ditempat 

kerja dan analisis di laboratorium.  

2. Sejauh mana perlindungan dibutuhkan oleh pekerja atau alat pelindung diri 

apa yang harus dipakai oleh pekerja?  

3. Bagaiamana seseorang dapat menjamin bahwa alat pelidung diri tidak 

hanya dipakai, tetapi digunakan secara tepat oleh pekerja? Dalam hal ini, 

masalah kenyamanan dan kepercayaan pekerja terhadap alat pelindung diri 

yang disediakan oleh perusahaan akan menentukan dipakai tidaknya alat 

pelindung tersebut (Siswanto, 2003).  

Kewajiban memakai APD bila mamasuki tempat kerja yang berbahaya 

tidak hanya berlaku bagi pekerja saja, melainkan bagi pimpinan perusahaan, 

pengawas, kepala bagian dan siapa saja yang akan memasuki tempat tersebut. 

Oleh karena, itu pimpinan perusahaan dan pengawas harus memberi contoh yang 

baik kepada pekerja yaitu mereka hendaknya selalu memakai alat pelindung diri 

yang diwajibkan bila akan memasuki suatu tempat kerja yang berbahaya sehingga 

pekerja akan merasa bahwa pimpinan mereka dan pengawas betul-betul menaruh 

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah kesehatan dan keselamatan 

kerja. Instruksi baik secara lisan maupun tulis perlu diberikan kepada semua 

pekerja tentang perlengkapan dalam keadaan apa alat pelindung diri harus dipakai 

oleh pekerjaan (dipakai secara terus-menerus selama waktu kerja atau hanya pada 
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saat melakukan pekerjaan tertentu). Demikian pula tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja perlu dipasang ditempat kerja yang dapat dilihat dan dibaca 

mudah oleh pekerja (Siswanto, 2003). 

 

2.4 Pemilihan APD 

Potensi bahaya yang terdapat di setiap perusahaan berbeda-beda. Hal ini 

tergantung pada jenis produksi, jenis teknologi yang digunakan, bahab produksi 

dan proses produksi (Budiono, 2003). Langkah-langkah yang penting diperhatikan 

sebelum menentukan alat pelindung diri, yaitu :  

1.  Intentarisasi potensi bahaya yang dapat terjadi, langkah ini sebagai 

langkah awal agar alat pelindung diri yang digunakan sesuai kebutuhan.  

2. Menentukan jumlah alat pelindung diri yang akan disediakan, jumlah 

tenaga kerja yang terpapar langsung menjadi prioritas utama. Dalam 

menentukan jumlah tergantung pula pada jenis alat pelindung diri yang 

digunakan sendiri-sendiri atau alat pelindung diri yang dapat dipakai 

secara bergantian.  

3. Memilih kualitas atau mutu dari alat pelindung diri yang digunakan, 

penentuan mutu akan menentukan tingkat keparahan kecelakaan atau 

penyakit akibat kerja yang terjadi. Penentuan mutu suatu APD dapat 

dilakukan melalui proses pengujian di laboratorium.  

Alat pelindung diri perlu sebelumnya di pilih secara hati-hati agar dapat 

memenuhi beberapa ketentuan yang diperlukan, yaitu: 

1. Harus dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap bahaya 

yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja.  

2. Beratnya harus seringan mungkin dan tidak mnyebabkan rasa  ketidak 

nyamanan yang berlebihan. 

3.  Harus dapat dipakai secara fleksibel. 

4.  Bentuknya harus cukup menarik. 

5.  Tidak mudah rusak. 

6. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakaian. Misal dari 

bentuk dan    bahan dari alat pelindung diri yang digunakan tidak tepat. 



II-6 

 

7.  Harus memenuhi ketentuan dari standar yang telah ada. 

8.  Tidak terlalu membatasi gerakan dan presepsi sensoris pemakaianya.  

9. Suku cadangnya harus mudah diperoleh sehingga pemeliharaan alat 

pelindung diri dapat dilakukan dengan mudah (Siswanto, 2003). 

 

2.5 Jenis Alat Pelindung Diri bagi Pekerja Las 

Alat pelindung diri untuk pekerja las dapat dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu:  

1. Alat pelindung kepala, alat ini dapat berupa topi kepala yang berguna 

untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh, pukulan, 

benturan kepala, dan terkena arus listrik. Tutup kepala yang berguna untuk 

melindungi kepala dari kebakaran. Korosi panas atau dingin dapat terbuat 

dari asbetosis, kain khusus tahan api dan korosi, yang terbuat dari kulit dan 

kain tahan air. Hats/cap berguna untuk melindungi kepala (rambut) dari 

kotoran debu-debu mesin-mesin berputar, biasanya terbuat dari katun 

(Hapsari, 2003).  

2. Alat pelindung muka dan mata (face shield), perlindungan ini harus 

diberikan untuk menjaga dampak-dampak partikel kecil yang terlempar 

dengan kecepatan rendah, dampak partikel-partikel berat dengan kecepatan 

tinggi. Adanya percikan cairan panas atau korisif, kontak dengan gas atau 

uap iritan serta radiasi elektromagnetik dengan berbagi panjang 

gelombang, temasuk sinar laser (Darmini, 2007). Alat pelindung ini dapat 

berupa spectacles yang berguna untuk melindungi mata dari partikel-

partikel kecil, debu dan radiasi gelombang elektromagnetik, kilatan cahaya 

atau sinar yang menyilaukan. Digunakan pada tingkat yang rendah. 

Goggles yang digunakan untuk melindung mata gas, debu dan percikan 

larutan kimia. Bahan dapat terbuat dari plastik yang transparan dengan 

lensa yang dilapisi koblat untuk melindungi bahaya radiasi gelombang 

elektromagnetik non ionisasi dan kesilauan atau lensa yang terbuat dari 

kaca yang dilapisi timah. Selain kedua alat tersebut perisai muka, yang 

digunakan untuk melindungi mata dan muka. Alat ini dapat dipasang pada 
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helm atau pada kepala langsung. Dapat pula dipegang dengan tangan, alat 

ini banyak digunakan pada pekerjaan pengelasan (Hapsari, 2003).  

3. Alat pelindung tangan, alat ini berguna untuk melindungi tangan dari 

bagian-bagian dari benda tajam dan goresan, bahan-bahan kimia (padat 

dan larutan), benda-benda panas dan dingin atau kontak dengan arus 

listrik. Sarung tangan dapat terbuat dari karet untuk melindungi tangan 

dari paparan dipegang dengan tangan. Alat ini banyak digunakan pada 

pekerjaan pengelasan (Hapsari, 2003). 

 

2.6 Alat Pelindung Muka dan Mata 

Secara alami, mata manusia telah dilengkapi dengan berbagi pelindung, 

misal tulang mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari benturan atau 

pukulan benda-benda keras, otot-otot yang yang terdapat disekitar mata berfungsi 

sebagai ”Shock Absorbers” terhadap pukulan, alis mata yang berguna melindungi 

mata dari keringat yang mengalir dari atas kepala, bulu-bulu mata yang berfungsi 

sebagai tirai pengaman, dan kelompok mata yang akan menutup secara gerak 

refleks bila terdapat cahaya yang menyilaukan. Namun ”Natural Defence” ini 

tidak melindungi mata dari ”Man-Made Environments” seperti radiasi, bahan-

bahan kimia, dan partikel-partikel yang melayang dengan cepat. Kacamata 

pengaman atau pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari kepercikan 

bahan-bahan korosif, kemasukan debu-debu atau partikel-partikel kecil yang 

melanyang di udara, pemaparan gas-gas atau uap-uap yang dapat menyebabkan 

iritasi pada mata, radiasi gelombang elektromagnetik baik yang mengiyon maupun 

yang tidak mengiyon atau atau pukulan benda-benda keras dan tajam (Siswanto, 

2003). 

 

2.7 Jenis Alat Pelindung Muka dan Mata 

1. Kacamata (spectacles) 

Dengan atau tanpa pelindung samping (side shields) berguna untuk 

melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu dan radiasi gelombang 

elektomagnetik, kilatan cahaya atau sinar yang menyilaukan. 
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2. Goggles (cup type/box type) 

Digunakan untuk melindungi mata, gas, uap debu dan percikan larutan 

kimia. Bahan dapat terbuat dari plastik yang transparan dengan lensa yang dilapisi 

kobalt untuk melindungi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik non ionisasi 

dan kesilauan atau lensa yang terbuat dari linsa yang dilapisi timah hitam untuk 

melindungi dari radiasi gelombang elektromagnetik dan mengion. Goggles 

umumnya kurang disenangi oleh pemakainya karena selain tidak nyaman, tapi alat 

pelindung mata ini juga akan menutupi mata dengan ketat sehingga tidak terjadi 

pertukaran udara didalamnya dan hal ini akan menyebabkan lensa dari goggles 

dilengkapi dengan lubang-lubang ventilasi (Disnakertrans, 2002). Sinar las yang 

terang itu tidak boleh dilihat dengan mata langsung sampai jarak 15 meter. Kaca 

dari tameng muka atau topeng las adalah khusus yang dapat mengurangi sinar las 

tersebut dan melindungi kaca khusus tersebut dari percikan las, dipakailah kaca 

bening pada bagian luarnya. 

 

2.8 Manfaat Pemakaian Tameng Muka 

Tameng muka atau topeng las digunakan untuk melindungi muka dari 

sinar las (sinar ultraviolet, inframerah), radiasi panas las serta percikan bunga api 

las. apabila muka juru las tidak dilindungi maka kulit muka akan terbakar dan 

selsel kulit maupun daging akan rusak. Pelindung muka dipakai untuk melindungi 

seluruh muka terhadap kebakaran kulit akibat dari cahaya busur, percikan dan lain 

yang tidak dapat dilindungi dengan hanya memakai pelindung mata saja. Bentuk 

dari pelindung muka bermacam-macam dapat berbentuk helmet dan dapat berupa 

pelindung yang harus dipegang. 

 

2.9 Syarat dalam Pemilihan dan Fungsi 

Hal yang harus diperhatikan dalam memilih tameng muka:  

1. Harus mempunyai daya penerus yang tepat terhadap cahaya tampak. 

2. Harus mampu menahan cahaya dan sinar yang berbahaya. 

3. Harus tahan lama dan mempunyai sifat tidak mudah berubah. 

4. Harus memberi rasa nyaman pada pemakai. 

Fungsi dari alat pelindung muka untuk melindungi muka dari:  
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1. Lemparan dari benda-benda kecil. 

2. Lemparan dari benda-benda panas.  

3. Pengaruh cahaya. 

4. Pengaruh dari radiasi tertentu. 

 

2.10 Pemeliharaan Alat Pelindung Diri 

Secara umum pemeliharaan APD dapat dilakukan dengan  mencuci 

dengan air sabun, kemudian dibilas dengan air secukupnya. Terutama untuk helm, 

kacamata, aer plug, sarung tangan kain, karet, dan kulit (Budiono, 2003).  

 

2.11 Penyimpanan Alat Pelindung Diri 

Untuk menjaga daya guna dari APD, hendaknya disimpan ditempat khusus 

sehingga terbebas dari debu, kotoran, gas beracun dan gigitan serangga atau 

binatang. Tempat tersebut hendaknya kering dan mudah dalam pengambilannya 

(Budiono, 2003). 

 

2.12 Pelatihan Alat Pelindung Diri 

Pembinaan yang terus menerus dapat meningkatkan kesadaran dan 

wawasan tenaga kerja. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pelatihan. 

Peningkatan wawasan dan penetahuan akan meyadarkan tentang pentingnya 

penggunaan APD, sehingga efektif dan benar dalam penggunaan, serta tepat 

dalam pemeliharaan dan penyimpanannya. Memakai APD yang rusak akan 

memberikan pengaruh buruk seperti halnya tidak menggunakan APD atau bahkan 

lebih berbahaya. Tenaga kerja akan berfikir telah terlindungi, padahal 

sesungguhnya tidak. Kebiasaan memakai dengan benar harus senantiasa 

ditanamkan agar menjadi suatu kegiatan yang otomatis tanpa paksaan (Budiono, 

2003). 

 

2.13 Dasar Hukum Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang kesehatan kerja menetapkan 

syarat keselamatan kerja yang berkaiatan dengan penyedian APD kepada tenaga 



II-10 

 

kerja. Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1970 mewajibkan manajemen 

perusahaan untuk menunjukkan dan menjelaskan : 

1. Kondisi dan bahaya dapat timbul dalam tempat kerjanya. 

2. Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat   

kerja. 

3. Alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 

4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pasal 12 Undang-undang No.1 tahun 1970 mengatur mengenai kewajiban 

dan hak tenaga kerja memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Pasal 14 

Menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang mewajibkan pada 

tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap 

orang lain untuk memasuki tempat kerja tersebut, disertai petunjuk-petunjuk yang 

diperlukan menuntut petunjuk pegawai, pengawas 

atau ahli keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No. Per 03/Men 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Pasal 1 ayat tujuan 

pelayanan kesehatan kerja adalah melindungi tenaga kerja terhadap setiap 

gangguan kesehatan yang timbul dari pekerja atau lingkungan kerja. Pasal tugas 

pokok pelayanan kesehatan kerja adalah memberikan nasehat mengenai 

perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan APD yang diperlukan dan 

gizi serta penyelenggaraan di tempat kerja. 

 

2.14 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang 

kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian (Arikunto, 2006). Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara umur, pendidikan, pengetahuan, 

masa kerja dan sikap dengan pemakaian alat pelindung muka pada pengelas 

dibengkel las listrik kawasan Rumbai Pesisir. 

 

2.15 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian bersifat explanatory research (penelitian penjelasan), yaitu 

peneliti membahas antara hubungan variabel dan menganalisa dengan pengujian 

hepotesis yang telah dirumuskan dengan metode survey, yang bersifat analitik 
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karena penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi 

dengan pendekatan cross sectional (Notoatmodjo , 2003). Rancangan penelitian 

ini adalah cross sectional atau dengan menggunakan pendekatan belah lintang 

dimana variabel-variabel penelitian di ukur dalam waktu yang bersamaan atau 

point time approach. Karena dalam penelitian ini melakukan 

observasi atau pengukuran variabel pada saat tertentu. 

 

2.16 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel bebas (variabel independen) 

dan satu variabel terikat (variabel dependen). 

1. Variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian adalah Umur, 

Pendidikan, Pengetahuan, Masa kerja dan Sikap 

2. Variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian adalah Pemakaian 

alat pelindung diri. 

 

2.17 Pengertian HAZID (Hazard Identification) 

 The Hazard Identification Study (HAZID) adalah proses yang membagi 

sesuatu hal kedalam beberapa bagian kecil untuk dilakukan analisis yang lebih 

rinci. Analisis ini membatu untuk mengidentifikasi bahaya yang dapat 

menyeabkan cedera pada personil, kerusakan aset atau kerugian, kerusakan 

lingkungan, kerugian produksi dan lainnya (Siddiqur, 2014). 

 Proses pemeriksaan HAZID dapat didasarkan pada hirarki pengendalian 

bahaya pada operator atau berdasarkan dengan yang telah disediakan oleh 

konsultan perusahaan itu sendiri. Bahaya membutuhkan beberapa bentuk control 

untuk mengurangi resiko. Dengan menggunakan HAZID pada awal pendirian 

usaha dapat memberikan informasi penting yang menentukan apakah proses 

tersebut layak atau tidak (Siddiqur, 2014). 

 

2.18 Pengertian HAZOP (Hazard and Operability) 

 The Hazard and Operability Study, dikenal sebagai HAZOP adalah 

standar teknik analisis bahaya yang digunakan dalam persiapan penetapan 

keamanan dalam sistem baru atau modifikasi untuk suatu keberadaan pontensi 
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bahaya atau masalah operabilitasnya. Studi HAZOP adalah pengujian yang teliti 

oleh grup spesialis, dalam bagian sebuah system mengenai apakah yang akan 

terjadi jika komponen tersebut dioperasikan melebilihi dari normal model desain 

komponen yang telah ada (Juniani, 2007). 

 HAZOP adalah suatu metode indentifikasi bahaya yang sistematis, teliti 

dan terstruktur. Untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mengganggu 

jalannya proses dan resiko yang terdapat pada suatu peralatan yang dapat 

menimbulkan resiko merugikan bagi manusia (operator) ataupun fasilitas pada 

sistem. Dapat dikatakan bahwa metode HAZOP ini merupakan bentuk 

pencegahan terhadap segala kemungkinan bahaya yang terjadi sehingga proses 

yang berlangsung pada suatu sistem dapat berjalan dengan lancar dan aman 

(Pujiono, 2013). 

 

2.19 Tujuan Penggunaan HAZOP dan HAZID 

 Tujuan penggunaan studi HAZOP adalah untuk meninjau suatu proses 

atau operasi pada suatu system secara sistematis, untuk menentukan apakah 

proses penyimpangan dapat mendorong kearah kejadian atau kecelakaan yang 

tidak dinginkan (Juniani, 2007) 

 HAZOP secara sistematis mengidentifikasi setiap kemungkinan 

penyimpangan (deviation) dari suatu kondisi operasi yang telah ditetapkan dari 

suatu plant, mencari berbagai faktor penyebab (cause) yang memungkinkan 

timbulnya kondisi yang tidak normal dan menentukan konsekuensi yang 

merugikan sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan serta memberikan 

rekomendasi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari 

potensi resiko yang telah berhasil diidentifikasi (Pujiono, 2013). 

 

2.20 Karakteristik HAZOP 

 Adapun karakteristik HAZOP, karena HAZOP merupakan suatu teknik 

yang digunakan untuk menganalisa kemungkinan terjadinya penyimpangan dari 

operasi normal, sebagai berikut (Juniani, 2007): 

1. Sistematik, menggunakan struktur atau susunan yang tinggi dengan 

mengandalkan pada guide words dan gagasan tim untuk melanjutkan dan 
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memastikan safe guards sesuai atau tidak dengan tempat dari objek yang 

sedang diuji. 

2. Pengkhususan bentuk oleh berbagai macam disiplin ilmu yang dimiliki oleh 

anggota tim. 

3. Dapat digunakan untuk berbagai macam sistem atau prosedur. 

4. Penggunanaannya lebih sebagai system pada teknik penafsiran bahaya. 

5. Perkiraan awal, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang baik 

meskipun kuantitas juga mempengaruhi. 

 

2.21 Konsep HAZOP 

 Istilah-istilah yang dipakai dan sekaligus menjadi kata kunci (key words) 

untuk mempermudah pelaksanaan HAZOP, antara lain (Juniani, 2007): 

1. Penyimpangan (Deviation) 

Adalah kata kunci kombinasi yang sedang diterapkan. Merupakan gabungan 

dari guide words dan parameters. 

2. Penyebab (Cause) 

Adalah penyebab yang kemingkinan besar akan mengakibatkan terjadinya 

penyimpangan. 

3. Akibat atau Konsekuensi (Consequence) 

Dalam menentukan consequence tidak boleh melakukan batasan karena hal 

tersebut bias merugikan pelaksanaan penelitian. 

4. Usaha perlindungan (Safeguards) 

Adanya perlengkapan pencegahan yang mencegah penyebab atau usaha 

perlindungan terhadap konsekuensi kerugian akan didokumentasikan pada 

kolom ini. Safeguards juga memberikan informasi pada operator tentang 

penyimpangan yang terjadi dan juga memperkecil akibat. 

5. Tindakan (Action) 

Apabila suatu penyebab dipercaya akan mengakibatkan konsekuensi 

negatif, harus diputuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Tindakan 

dibagi menjadi dua, yaitu tindakan yang mengurangi atau menghilangkakn 

penyebab dan tindakan menghilangkan akibat (consequence). Sedangkan 
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apa yang terlebih dahulu diputuskan, hal ini tidak selalu memungkinkan, 

terutama jika dihadapkan dengan kerusakan peralatan. Akan tetapi, langkah 

awal selalu diusahakan untuk menyingkirkan penyebab dan hanya pada 

bagian mana perlu mengurangi konsekuensi. 

6. Titik Studi (Node) 

Merupakan pemisahan suatu unit proses menjadi beberapa bagian agar studi 

dapat dilakukan lebih terstruktur. Titik studi bertujuan untuk membantu 

dalam menguraikan dan mempelajari suatu bagian proses. 

7. Severity 

Merupakan tingkat keparahan yang diperkirakan dapat terjadi. 

8. Likelihood 

Kemungkinan terjadinya konsekuensi dengan sistem pengaman yang ada. 

9. Resiko (Risk) 

Merupakan kombinasi kemungkinan Likelihood dan Severity. 

 

2.22 Identifikasi Hazard dengan HAZOP Worksheet dan Risk Assessment 

 Tahapan untuk melakukan identifikasi hazard dengan menggunakan 

HAZOP worksheet dan Risk Assessment adalah sebagai berikut (Pujiono, 2013): 

1. Mengetahui urutan proses yang ada pada area penelitian. 

2. Mengidentifikasi hazard yang ditemukan pada area penelitian. 

3. Melengkapi kriteria yang ada pada HAZOP worksheet dengan urutan 

sebagai berikut (Pujiono, 2013): 

a. Mengklasifikasikan hazard yang ditemukan (sumber hazard dan 

frekuensi temuan hazard). 

b. Mendeskripsikan deviation atau penyimpangan yang terjadi selama 

proses operasi. 

c. Mendeskripsikan penyebab terjadinya penyimpangan (Cause). 

d. Mendeskripsikan apa yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut 

(Consequence). 

e. Menentukan Action atau tindakan sementara yang dapat dilakukan. 
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f. Menilai resiko atau Risk Assement yang timbul dengan 

mengidentifikasikan kriteria likelihood (lihat tabel 2.1) yang digunakan 

adalah frekuensi dimana dalam perhitungannya secara kuantitatif 

berdasarkan data atau record perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

Kriteria consequence (severity) yang digunakan adalah akibat apa yang 

akan diterima pekerja yang didefinisikan secara kualitatif dan 

mempertimbangkan hari kerja yang hilang (lihat tabel 2.2). 

 

Tabel 2.1 Kriteria Likelihood 

Likelihood 

Level Kriteria 
Deskripsi 

Kualitatif Kuantitatif 

1 
Jarang 

Terjadi 

Dapat dipikirkan tetapi tidak hanya 

saat keadaan yang ekstrim 

Kurang dari 1 kali 

per 10 tahun 

2 
Kemungkinan 

Kecil 

Belum terjadi tetapi bias muncul 

atau terjadi pada suatu waktu 

Terjadi 1 kali per 

10 tahun 

3 
Mungkin/ 

Dapat Terjadi 

Dapat terjadi atau telah terjadi akan 

tetapi tidak sering 

1 kali per 5 tahun 

sampai 1 kali per 

tahun 

4 
Kemungkinan 

Besar 

Dapat terjadi dengan mudah, 

mungkin muncul dalam keadaan 

yang paling banyak terjadi 

Lebih dari 1 kali 

per tahun hingga 

1 kali per bulan 

5 Hampir Pasti 
Sering terjadi saat dalam kondisi 

normal 

Lebih dari 1 kali 

per bulan 

(Sumber: Pujiono, 2013) 

 

Tabel 2.2 Kriteria Consequence/Severity 

Consequence/Severity 

Level Uraian 
Deskripsi 

Keparahan Cidera Hari Kerja 

1 
Tidak 

Signifikan 

Kejadian tidak menimbulkan 

kerugian atau cidera pada manusia 

Tidak 

menyebabkan 

kehilangan hari 
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kerja 

2 Kecil 

Menimbulkan cidera ringan, 

kerugian kecil dan tidak 

menimbulkan dampak serius 

terhadap kelangsungan bisnis 

Masih dapat 

bekerja pada 

haru/shift yang 

sama 

3 Sedang 

Cidera berat dan dirawat di rumah 

sakit, tidak menimbulka cacat tetap, 

kerugian finansial sedang 

Kehilangan hari 

kerja dibawah 3 

hari 

4 Berat 

Menimbulkan cidera parah dan 

cacat tetap dan kerugian finansial 

besar serta menimbulkan dampak 

serius terhadap kelangsungan usaha 

Kehilangan hari 

kerja 3 hari atau 

lebih 

5 bencana 

Mengakibatkan korban meninggal 

dan kerugian parah bahkan dapat 

menghentikan kegiatan usaha 

selamanya 

Kehilangan hari 

kerja selamanya 

(Sumber: Restuputri, 2015) 
 

g. Melakukan perangkingan dari hazard yang telah diidentifikasi 

menggunakan HAZOP worksheet dengan memperhitungkan likelihood 

dan consequence, kemudian menggunakan risk matrix (lihat gambar 

2.1) 

 

 
Gambar 2.1 Risk Matrix 

 (Sumber: Pujiono, 2013) 
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h. Merancang perbaikan untuk resiko yang memiliki level “Ekstrim”, 

kemudian elakukan rekomendasi perbaikan untuk proses. 

 

 
Gambar 2.2 Hazard Worksheet 

 (Sumber: Arghami, 2015) 

 

2.23 Risk (Resiko) 

 The Standards Australia/New Zeealand (AS/NZS, 2004) menjelaskan 

bahwa resiko adalah suatu kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak diinginkan 

yang akan mempengaruhi suatu aktivitas atau obyek. Resiko tersebut akan diukur 

dalam terminology konsekuensi (consequence) dan likelihood (kemungkinan 

terjadi). Dijelaskan juga bahwa resiko adalah pemaparan tentang kemunngkinan 

dari suatu hal seperti kerugian atau keuntungan secara finansial, kerusakan fisik, 

kecelakaan atau keterlambatan, sebagai konsekuensi dari suatu aktivitas (Juniani, 

2007). 

 Sebagai kombinasi dari likelihood dan consequence. Pada resiko, 

likelihood merupakan kemungkinan dalam suatu periode waktu dari suatu resiko 

yang akan muncul. Biasanya digunakan data historis untuk menentukan dan 

memperkirakan kemungkinan tersebut. Perhitungan kemungkinan atau peluang 

yang sering digunakan adalah frekuensi. Sedangkan, consequence biasanya 
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diekspresikan dengan biaya kerugian yang dialami dalam suatu periode waktu dari 

suatu kejadian atau suatu resiko (Juniani, 2007). 

 Maka dari itu, dapat dihitung skor resiko dan prioritas untuk melakukan 

tindakan perbaikan. Untuk menghitung skor resiko adalah sebagai berikut 

(Restuputri, 2015): 

 

 Risk’s score = likelihood x consequence … ............................................... (2.1) 

    

 

 

 


