
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 Data merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam berbagai jenis 

penelitian. Data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian haruslah data yang 

akurat. Karena ketidak akuratan data dapat menghasilkan informasi yang salah. 

Setiap data yang dikumpulkan akan menjadi acuan peneliti dalam menentukan 

tujuan dari penelitian yang ingin diperolehnya. Pada penelitian ini data yang 

diperoleh merupakan berdasarkan hasil pengamatan selama kurun waktu 1 

minggu dan didukung oleh data historis kecelakaan kerja milik UD. Aminah 

Stainless Steel dalam rentang waktu 5 tahun kebelakang. 

 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 Aminah Stainless Steel merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak 

tahun 2010 yang dirintis oleh Bapak Rahmat Dani sebagai pemilik usaha, dimana 

perusahaan ini telah melayani berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh 

masyarakat perumahan maupun perkantoran serta instansi lembaga-lembaga yang 

ada di Rumbai sekitarnya. 

 Aminah Stainless Steel menawarkan produk yang berkualitas tinggi karena 

bahan dasar yang digunakan sangat berkualitas dan pengerjaannya dilakukan oleh 

tenaga kerja handal sehingga kualitas produk yang dibuat sangat memuaskan 

karena dikerjakan dengan rajin dan teliti. Tidak hanya itu perusahaan ini juga 

melayani order pesanan yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen baik 

dari desain maupun material yang akan digunakan. Tidak hanya mengandalkan 

pesanan konsumen, guna menaikan profit perusahaan strategi yang diterapkanpun 

membuat produk jadi yang siap digunakan tentunnya dengan desain yang menarik 

produknya sudah banyak didistribusikan ke berbagai mitra usaha yang ada di 

daerah Rumbai. 
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4.1.2 Visi dan Misi  UD. Aminah Stainless Steel 

1. Visi 

Adapun visi dari UD.  Aminah Stainless Steel : 

a. Menjadi suppliyer dan produsen yang berkualitas, inovatif serta mampu 

menghadapi persaingan global. 

b. Menjadi perusahaan yang professional, yaitu sebuah perusahaan yang 

memiliki manajemen tepat guna dalam mengelola organisasi dan 

menjalankan usaha. 

c. Menjadi perusahaan terpercaya, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki 

akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi. 

 

2. Misi 

Adapun misi dari UD. Aminah Stainless Steel : 

a. Membangun individu yang professional. 

b. Memproduksi yang berkualitas 

c. Meningkatkan profit perusahaan dan kesejahteraan karyawan 

 

4.1.3 Struktur Organisasi UD. Aminah Stainless Steel 

 Berikut merupakan struktur organisasi dari Aminah Stainless Steel. 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UD. Aminah Stainless Steel 

(sumber:Pengolahan Data 2017) 
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4.1.4 Proses Pembuatan Teralis Jendela Minimalis 

 Untuk melakukan identifikasi bahaya apa saja yang terdapat dalam proses 

pembuatan Teralis minimalis di UD. Aminah Stainless Steel. Maka, perlu 

diketahui urutan proses pembuatan  teralis minimalis, sebagai berikut: 

Tahap sebelum pengelasan :  

1. Mempersiapkan material yang akan di las. 

a. Siapkan Potong besi dan plat besi, setelah mendapat ukuran dari teralis, 

dan  buat potong besi dengan ukuran yang telah didapatkan.  

b. Setelah itu buat potongan besi sebanyak yang diperluhkan sesuai dengan 

ukuran lebar jendela. 

c. Kemudian potong besi menjadi 4 bagian dengan ukuran lebih pendek dari  

    ukuran potongan lebar awal, kurangi ukuran dari potongan sekitar 3 cm 

saja. 

d. Setalah potongan besi untuk merangkai teralis sudah siap, dilanjutkan  

memotong plat besi menjadi 4 bagian yaitu 2 bagian panjang dan 2 bagian 

lebar. 

2. Membersihkan material pada obyek yang akan di las. 

3. Menyambung tang masa. 

4. Memasang elektroda. 

5. Mengaktifkan listrik pada mesin las dan mengatur ampere. 

Tahap pengelasan :  

1. Aktivitas Pengelasan. 

Pengelasan  atau penyambung pada bagian besi, setelah mendapatkan 

potongan-potongan dari ukuran teralis dilanjutkan dengan menyambung setiap 

besi yang akan menjadi teralis. 

2. Mendinginkan material sejenak (pengecekan). 

3. Membersihkan material dengan palu terak.  

4. Mematikan listrik pada mesin las.  

5. Memindahkan material yang sudah di las.  

6. Membersihkan area kerja setelah pengelasan. 
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Tahap Penghalusan Material :  

1. Memindahkan material ke tempat gerinda.  

2. Menyalakan gerinda.  

3. Menggrinda / menghaluskan material 

dalam tahap ini perlu dilakukan penghalusan pada teralis karna besi yang telah 

di las akan terdapat permukaan yang kasar di setiap sambungan besi dan plat 

besi. 

 

4.1.5 Kondisi Lantai Produksi  

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa kondisi lantai 

produksi stasiun kerja pembuatan teralis, sebagai berikut: 

1. Serbuk besi dan sisa pemotongan besi dimana-mana. 

2. Material tidak tersusun dengan rapi. 

3. Lantai produksi tidak ergonomis dari segi penempatan mesin kerja. 

4. Lantai produksi terlalu sempit, akses jalan dilantai produksi tidak beraturan. 

5. Stasiun kerja tidak tertata dan tidak tetap. 

6. Tidak ada warehouse yang tetap untuk penempatan hasil produksi. 

7. Tidak ada sop dalam melakukan pekerjaan. 

8. Tidak ada standarisasi k3 dari pihak pengelola bagi operator dalam 

melakukan pekerjaan. 
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4.1.6 Hazard Identification (HAZID) 

 Adapun tabel Hazard Identification and Risk, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Hazard Identification and Risk (Hazard Worksheet) 

Hazard Identification and Risk 

Badan Usaha  : 

Stasiun  : Pembuatan 

Teralis Minimalis 

Node  : Pembuatan 

Teralis Minimalis 

Operator : Rahmat 

Pengamat : Ali Imran      

Tanggal : 5 Oktober 2017 

Tahap  Sebelum Pengelasan 

NO Proses Hazard Identification Risk 

1 
Mempersiapkan material 

yang akan di las 

- Terbentur material, 

tertimpa material pada 

kaki. 

- Tertusuk material yang 

tajam. 

- Luka memar 

ringan. 

- Tangan 

tergores. 

 

2 
Membersihkan material 

pada objek yang akan di las. 

- Tertusuk material pada 

tangan 

- Debu material terhirup 

pekerja 

- Tangan 

tergores. 

- Batuk-batuk 

pada pekerja 

3 Menyambung tang masa - Tangan terjepit. 
- Luka pada 

tangan. 

4 Memasang elektroda 
- Tangan terjepit tang 

elektroda 

- Luka pada 

tangan. 

5 

 Mengaktifkan listrik pada 

mesin las dan mengatur 

ampere 

- Terjatuh karena kabel 

yang tidak beraturan. 

- Luka memar 

ringan. 

Tahap Pengelasan 

1 Pengelasan  

- Terbakar ke tubuh 

pekerja. 

- Asap pembakaran 

terhirup. 

- Terkena sinar ultraviolet 

dan infra merah. 

- Pekerja terkena kabel 

las yang terkelupas. 

- Terbakar benda lain 

yang mudah terbakar. 

- Luka bakar pada 

tubuh pekerja. 

- Gangguan pernafasan. 

- Merusak mata dan 

kulit. 

- Menimbulkan ledakan 

- Terkena sengatan 

listrik. 

 

2 

Mendinginkan 

material 

(pemeriksaan) 

- Tangan tersentuh logam 

panas  
- Luka bakar 
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Tabel 4.2 Hazard Identification and Risk (Hazard Worksheet) (Lanjutan) 

NO Proses Hazard Identification Risk 

  3 
Membersihkan material  

dengan palu terak 

- Tangan terpukul palu terak 

- Tangan pekerja tergores 

material tajam 

- Luka memar 

pada tangan  

- Luka gores 

pada tangan  

4 
Mematikan listrik pada 

mesin  las 

- Terjatuh karena kabel 

yang tidak beraturan  

- Luka memar 

ringan  

5 
Memindahkan material 

yang sidah di las 

- Tangan terkena material 

yang panas 

- Terbentur material, 

tertimpa material pada 

kaki 

- Tergores material yang 

tajam 

- Luka bakar  

- Luka memar 

ringan  

- Luka gores 

pada tangan  

6 
Membersihkan areal 

kerja setelah pengelasan 

- Debu atau gram sisa 

pengelasan terhirup 

- Tertusuk jari atau kaki 

akibat serpihan material 

yang tajam 

- Gangguan 

pernafasan  

- Luka gores  

Tahap Penghalusan Material 

1 
Memindahkan material 

ke tempat gerinda    

- Terbentur dan tertimpa 

material  

- Luka memar 

ringan  

2 Menyalakan gerinda  
- Pecahan (geram) putaran 

gerinda mengenai pekerja  

- Luka terkena 

serpihan  

3 
Gerinda (menghaluskan) 

material  

- Terkena serpihan api 

akibat gerinda  

- Terkena material yang 

terlepas oleh pekerja  

- Tangan terkena roda 

gerinda 

- Luka bakar ke 

tangan dan jari 

- Terbentur 

material 

- Luka gores   

(Sumber : Pengolahan data, 2017) 

 

4.2 Pengolahan Data 

 Data diolah dengan mengamati detil dari setiap pekerjaan yang dilakukan 

oleh pekerja. Pengolahan data ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk analisa 

yang nantinya digunakan sebagai usulan perbaikan bagi perusahaan. 

4.2.1 Scoring Risk by Level 

 Dengan mengacu pada tabel 4.1 Hazard Identification dan Risk (Hazard 

Worksheet) diatas. Maka, selanjutnya dilakukan pemberian score terhadap potensi 

bahaya yang telah teridentifikasi, berikut adalah tabel Risk Level dari pembuatan 

teralis. 
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Tabel 4.3 Risk Level 

Tahap Sebelum Pengelasan 

NO Proses Hazard Identification Risk Sumber Hazard L
*
 C

* 
S

* 

Risk 

Level 

 

1 

Mempersiapkan 

material yang 

akan di las 

- Terbentur material, 

tertimpa material pada 

kaki. 

- Luka memar 

ringan. 
 Sikap pekerja 2 1 2 Rendah 

- Tertusuk material yang 

tajam. 

- Tangan tergores. 

 
Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

2 

Membersihkan 

material pada 

objek yang akan 

di las. 

- Tertusuk material pada 

tangan. 

- Tangan tergores. 

 
Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

- Debu material terhirup 

pekerja 

- Batuk-batuk pada 

pekerja 
Kondisi 

lingkungan kerja  
2 2 4 Sedang 

 

3 

Menyambung 

tang masa 
- Tangan terjepit - Luka pada tangan  Sikap pekerja 3 1 3 Rendah 

4 
Memasang 

elektroda 

- Tangan terjepit tang 

elektroda 
- Luka pada tangan  Sikap pekerja 2 1 2 Rendah 

5 

Mengaktifkan 

listrik pada mesin 

las dan mengatur 

ampere. 

- Terjatuh karena kabel 

yang tidak beraturan. 
- Luka memar ringan  Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

(Sumber : Pengolahan data, 2017) 

 

 



IV-8 

 

Tabel 4.4 Risk Level (Lanjutan 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pengelasan 

NO Proses Hazard Identification Risk Sumber Hazard L* C* S* 
Risk 

Level 

1 Pengelasan  

- Terbakar ke tubuh pekerja. 
-  Luka bakar ringan 

pada tubuh 
Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

- Asap pembakaran terhirup. 
-  Gangguan 

pernafasan 
Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

- Terkena sinar ultraviolet 

dan infra merah. 
-  Merusak mata 

dan kulit 
Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

- Pekerja terkena kabel las 

yang terkelupas. 

- Menimbulkan 

ledakan 
Sikap peerja 2 2 4 Rendah 

- Terbakar benda lain yang  

mudah terbakar. 

- Terkena sengatan 

listrik 
Sikap pekerja 2 3 6 Rendah 

2 

Mendinginkan 

material 

(pemeriksaan) 

- Tangan tersentuh logam 

panas 
-  Luka bakar.ringan Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

3 

Membersihkan 

material dengan 

palu terak 

- Tangan terpukul palu terak 
- Luka memar pada 

tangan  
Sikap pekerja 1 2 2 Rendah 

- Tangan pekerja tergores 

material tajam 

- Luka gores pada 

tangan 
Sikap pekerja 2 1 1 Rendah 

4 
Mematikan listrik 

pada mesin  las 

- Terjatuh karena kabel yang 

tidak beraturan  

- Luka memar 

ringan  

Kondisi 

lingkungan kerja 
1 2 2 Rendah 

(Sumber : Pengolahan data, 2017) 
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Tabel 4.5 Risk Level (Lanjutan 2) 

(Sumber : Pengolahan data, 2017) 

NO Proses Hazard Identification Risk Sumber Hazard L* C* S* 
Risk 

Level 

5 

Memindahkan 

material yang 

sidah di las 

- Tangan terkena material 

yang panas 
- Luka bakar Sikap pekerja 2 2 4 Rendah 

- Terbentur material, tertimpa 

material pada kaki 

- Luka memar 

ringan 
Sikap pekerja 1 3 3 Rendah 

- Tergores material yang 

tajam 

- Luka gores pada 

tangan 
Sikap pekerja 1 4 4 Rendah 

6 

Membersihkan 

areal kerja setelah 

pengelasan 

- Debu atau gram sisa 

pengelasan terhirup 

- Gangguan 

pernafasan 
Sikap pekerja 2 2 4 Rendah 

- Tertusuk jari atau kaki 

akibat serpihan material 

yang tajam 

- Luka gores Sikap pekerja 3 1 2 Rendah 

Tahap Penghalusan Material  

1 

Memindahkan 

material ke 

tempat gerinda 

- Terbentur dan tertimpa 

material 

- Luka memar 

ringan 
Sikap pekerja 1 3 3 Rendah 

2 
Menyalakan 

gerinda 

- Pecahan (geram) putaran 

gerinda mengenai pekerja 

- Luka terkena 

serpihan 
Sikap pekerja 2 3 6 Sedang 

3 
Gerinda 

(menghaluskan) 

- Terkena serpihan api akibat 

gerinda 

- Luka bakar ke 

tangan dan jari 
Sikap pekerja 3 2 6 Sedang 

- Terkena material yang 

terlepas oleh pekerja 
- Terbentur material Sikap pekerja 2 2 4 Rendah 

- Tangan terkena roda 

gerinda 
- Luka gores Sikap pekerja 2 2 4 Rendah 


