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ABSTRAK 

 
Higene industri adalah ilmu tentang antisipasi, rekognisi atau pengenalan, evaluasi dan 

pengendalian kondisi tempat kerja yang dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja. Sae Niki Group merupakan sebuah perusahaan industri yang 

bergerak dibidang meubel yang memproduksi berbagai macam furniture kebutuhan rumah tangga 

yang tidak terlepas dari polusi debu dan zat kimia. Di industri meubel ini terjadi masalah 

manajemen higiene perusahaan dan kesehatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

indikator bahaya yang mempengaruhi kesehatan karyawan. Sasaran suatu kegiatan higiene 

perusahaan adalah faktor lingkungan dengan jalan identifikasi bahaya yang ada dapat dianalisa 

dengan menggunakan metode Events and Causal Factor Analysis (ECFA) dan  Fault Tree 

Analysis (FTA). Identifikasi bahaya yang terjadi meliputi tangan terkena mesin produksi, kaki 

tertimpa, terhirup debu dan gas kimia serta cidera otot. Dari hasil investigasi dengan metode 

ECFA penyebab utama terjadi masalah higiene berasal dari lingkungan kerja dan sikap kerja. 

Menggunakan metode FTA solusi yang didapat untuk mengatasi masalah higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja yang terjadi dengan cara menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan 

karyawan pada industri meubel. Hasil dari kedua analisa tersebut digunakan untuk mengetahui 

faktor bahaya yang mempengaruhi manajemen higiene dan kesehatan karyawan yaitu terhirup 

debu dan gas kimia serta cidera otot atau musculoskeletall disorders. Identifaksi ini digunakan 

sebagai pertimbangan memberikan usulan perbaikan manajemen higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja berupa perbaikan sikap kerja kerja serta penyusunan SOP di industri meubel Sae 

Niki Group.  
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