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2.1 Definisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat 

kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya 

serta cara-cara melakukan pekerjaan menurut Ridley (2004, dikutip oleh Kani, 

2013).  

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani 

maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil 

karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan 

pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya 

dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja menurut Armanda (2006, dikutip oleh Kani, 2013).  

Menurut Suma’mur (1981, dikutip oleh Susihono, 2013), tujuan 

keselamatan kerja adalah: 

1. Para pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, 

2. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan sebaik-baiknya. 

3. Semua hasil produksi terpelihara keamanannya. 

4. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai. 

5. Dapat meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja 

6. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja.  

7. Agar pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 

 

Susihono (2013) menyatakan bahwa keselamatan kerja bertalian dengan 

kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal 

dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki 

yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.  
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2.2 Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terencana, tidak terkontrol, 

dan sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga mengganggu 

efektivitas kerja seseorang . Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi lima, yaitu 

faktor man, tool atau machine, material, method, dan environment dan bahan, 

faktor lingkungan. 

Kecelakaan kerja tidak terjadi karena kebetulan, melainkan ada sebabnya. 

Ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja (Suma’mur, 2013): 

1. Faktor mekanis dan lingkungan, yang meliputi segala sesuatu selain faktor 

manusia. 

2. Faktor manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan 

 

Kesehatan berpengaruh penting bagi terwujudnya keselamatan. Sebaliknya 

gangguan kesehatan atau penyakit dapat menjadi sebab kecelakaan. Orang sakit 

tidak boleh dipaksa bekerja, perlu pengobatan, perawatan dan istirahat. Jika 

dipaksakan untuk bekerja, sangat besar kemungkinan orang sakit mengalami 

kecelakaan. Bukan hanya penyakit keras saja, gangguan kesehatan ringanpun 

misalnya pusing kepala, rasa kurang enak badan, atau sekedar merasa hidung 

tersumbat menyebabkkan resiko terjadinya kecelakaan. Sekalipun ringan, 

gangguan kesehatan menurunkan konsentrasi dan mengurangi kewaspadaan 

sehingga kecelakaan terjadi. 

Menurut World Safety (2004, dikutip oleh Suma’mur, 2013) setiap 

tahunnya terjadi 270 juta kecelakaan kerja. Oleh karena kecelakaan kerja tersebut, 

tenaga kerja yang meninggal adalah 355.000 orang pertahunnya. Pada sepertiga 

kecelakaan kerja tersebut kehilangan hari kerja adalah 4 atau lebih hari kerja. 

Insiden penyakit akibat kerja adalah 160 juta kasus setiap tahunnya. Kematian 

oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja per harinya adalah 5.000 orang. 4% 

Gross Domestic Product (GDP) dunia atau US$ 1.251.353 juta hilang oleh karena 

itu membiayai cedera, kematian dan penyakit. 
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2.3 Pencegahan Kecelakaan 

Kecelakaan kerja menelan biaya yang luar biasa tinggi. Dari segi biaya 

saja dapat dipahami, bahwa terjadinya kecelakaan kerja harus discegah. 

Pernyataan ini berbeda dari pendapat umum zaman dahulu yang menyatakan 

bahwa kecelakaan adalah nasib. Kecelakaan kerja seolah-olah adalah takdir yang 

harus diterima. Kecelakaan kerja dapat dicegah asal ada kemauan yang cukup 

untuk mencegahnya dan pencegahan dilakukan atas dasar pengetahuan yang 

memadai tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan penguasaan teknologi 

upaya preventif terhadap kecelakaan (Suma’mur, 2013).  

Pencegahan kecelakaan berdasarkan pengetahuan tentang penyebab 

kecelakaan. Sebab-sebab kecelakaan pada suatu perusahaan diketahui dengan 

mengadakan analisis setiap kecelakaan yang terjadi. Metoda analisis penyebab 

kecelakaan harus benar-benar diketahui dan diterapkan sebagaimana mestinya.  

Selain analisis mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa kecelakaan, untuk 

pencegahan kecelakaan kerja sangat penting artinya dilakukannya identifikasi 

bahaya yang terdapat dan mungkin menimbulkan insiden kecelakaan di 

perusahaan serta mengases (assessment) besarnya risiko bahaya (Suma’mur, 

2013). 

Risiko kecelakaan kerja adalah perpaduan antara kemungkinan terjadinya 

kecelakaan (probabilitas) dan akibat (konsekuensi, keparahan). Baik kemungkinan 

maupun akibat dapat dinyatakan dan dibuat kategori kualitatif ataupun kuantitatif. 

Contoh kategori kualitatif kemungkinan dari yang paling rendah ke kategori 

tertinggi adalah (Suma’mur, 2013): 

1. Kemungkinan tidak terjadi 

2. Kemungkinan terjadi tetapi sangat kecil sekali  

3. Kemungkinan terjadi kadang-kadang saja 

4. Kemungkinan terjadi pasti tetapi jarang 

5. Kemungkinan terjadi berulang 

 

Contoh kualitatif akibat dari yang paling ringan ke kategori terberat adalah 

(Suma’mur, 2013): 
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1. Sangat ringan (tidak ada cedera ataupun cedera sangat ringat) (very low) 

2. Ringan (perlu PPPK) (low) 

3. Sedang (cedera atau sakit dengan kehilangan satu hari kerja) (medium) 

4. Berat (kehilangan beberapa hari kerja) (high) 

5. Sangat berat ( terjadi kecacatan atau kematian) (very high) 

 

 Dengan memadukan probabilitas dan akibat maka terdapat alternative 

(Suma’mur, 2013): 

1. Resiko dapat diterima dan terkendali 

2. Resiko memerlukan analisis lebih lanjut untuk menetukan sikap terhadapnya 

3. Resiko tidak dapat diterima dan perlu dikendalikan 

 

2.4 Definisi Potensi Bahaya  

Potensi Bahaya (Hazard) adalah suatu kondis atau keadaan pada suatu 

proses, alat, mesin, bahan atau cara kerja yang secara intrisik atau alamiah dapat 

menjadikan luka, cidera bahkan kematian pada manusia serta menimbulkan 

kerusakan pada alat dan lingkungan (Susihono, 2013). Sedangkan menurut David 

A. Colling (1990, dikutip oleh Alfiah, 2012) bahaya atau hazard dapat 

didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan di tempat kerja yang ada atau dapat 

disebabkan dari kombinasi dengan variabel lain, yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan, luka parah, penyakit dan atau kerusakan properti. 

Bahaya (danger) adalah suatu kondisi hazard yang terekspos atau terpapar 

pada lingkungan sekitar dan terdapat peluang besar terjadinya kecelakan/insiden. 

Identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan dan 

poses lerja. Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan atau 

petugas K3. Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah dibakukan, 

misalnya seperti Check  List, JSA, JSO,What If, Hazops, dan sebagainya. Semua 

hasil identifikasi Bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan 

sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. 

Hazard atau bahaya dalam dunia kerja terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu 

(Alfiah, 2012): 

1. Bahaya Kesehatan Kerja (Occupational Health Hazard) 
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a. Bahaya tubuh pekerja (somatic hazards) seperti buta warna atau cacat 

bawaan pada pekerja sehingga keterbatasan pekerja harus disesuaikan 

dengan pekerjaan yang akan dilakukan (fit to work). 

b. Bahaya perilaku kesehatan (behavioral hazard), seperti perilaku merokok, 

pola makan, berambut panjang pada pekerjaan yang menggunakan mesin 

berputar dan sebagainya. 

c. Bahaya ergonomi (ergonomic hazard), seperti desain kerja yang tidak 

sesuai dengan pekerja, postur janggal, aktivitas pekerjaan statis dan 

berulang, beban kerja berlebih dan sebagainya. 

d. Bahaya lingkungan (environmental hazards), seperti bahayan kimia, 

bahaya biologi, bahaya fisik. 

e. Bahaya pengorganisasian kerja atau budaya kerja bahaya yang termasuk 

dalam kategori ini antara lain tekanan produksi, beban kerja berat, gaji 

rendah, stress kerja, lack of recognition dan sebagainya 

2. Bahaya Keselamatan Kerja (Occupational Safety Hazard) 

Berikut adalah bahaya keselamatan kerja (occupational safety hazard) yang 

terdapat di tempat antara lain: 

a. Bahaya pada permukaan dimana pekerja berjalan dan bekerja (walking and 

working surfaces hazards) 

b. Bahaya mekanik (mechanical hazards) 

c. Material-handling hazards 

d. Bahaya elektrik (electrical hazards) 

e. Bahaya ruang terbatas (confined space hazards) 

f. Bahaya kejahatan di tempat kerja (workplace violence hazards) 

g. Bahaya kebakaran dan ledakan  

 

2.5 Tempat Kerja 

Menurut Undang-Undang  No. 01 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, 

yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan yang 

tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering 

dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu dan dimana terdapat sumber-sumber 
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bahaya. Tempat kerja meliputi: semua ruangan, lapangan, halaman dan 

sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. 

Menurut pasal 1 ayat 1 ruang lingkup tempat kerja ada tiga unsur, yaitu: 

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan. 

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 

3. Adanya bahaya temapat kerja tersebut. 

 

2.6 Potensi Bahaya di Tempat Kerja 

Kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja beraktivitas 

sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi 

keselamatan dan kesehatan pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan dan 

kebisingan. Berikut ini klasifikasi bahaya di tempat kerja (Rejeki, 2015): 

1. Bahaya Getaran 

Getaran mempunyai parameter yang hampir sama dengan bisisng seperti 

frekuensi, amplitude dan lama pajanan. Peralatan yang menimbulkan getaran 

juga dapat memberikan efek negatif pada sistem saraf dan sistem  

musculoskeletal dengan mengurangi kekuatancengkram dan sakit tulang 

belakang. 

2. Bahaya Kimia 

Bahaya ini adalah bahaya yang dihasilkan bahan selama produksi. Bahaya 

kimia yang tersebar di lingkungan kerja dapat mengganggu baik itu lokal 

maupun sistematik. Gangguan lokal adalah kelainan yang ditimbulkan di 

tempat bahan kimia yang kontak dengan tubuh yaitu kulit dan selaput lendir 

yang menimbulkan gejala iritasi mulkus dan kadang-kadang kanker. Apabila 

terserap dan masuk peredaran darah akan timbul gejala sistematik. Jalan 

masuk bahan kimia ke dalam tubuh adalah melalui kulit, melalui pernafasan 

dan melalui pencernaan. 

3. Bahaya Radiasi 

Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk 

pana, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya dari sumber radiasi. 
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Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita contoh 

televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan, komputer dan lain-lain.   

4. Bahaya Pencahayaan 

Pencahayaan yang kurang di lingkungan kerja bukan saja akan menambah 

beban kerja karena menggangu pelaksanaan pekerjaan tetapi juga 

menimbulkan kesan kotor. Oleh karena itu penerangan dalam lingkungan 

kerja harus cukup akan memungkinkan kesan yang higiene. Di samping itu 

cahaya yang cukup akan memungkinkan pekerja dapat melihat objek yang 

dikerjakan dengan jelas dan menghindari dari kesalahan kerja. Untuk 

mengurangi kelelahan akibat dari penerangan yang tidak cukup dikaitkan 

dengan objek dan umur pekerja dapat dilakukan hal-hal berikut: 

a. Perbaikan kontras dimana warna objek yang akan dikerjakan kontras 

dengan latar belakang objek tersebut. 

b. Meningkatkan penerangan sebaiknya 2 kali dari penerangan di luar tempat 

kerja. Disamping itu bagian-bagian tempat kerja perlu ditambah dengan 

lampu-lampu tersendiri. 

c. Pengaturan tenaga kerja dengan shift sesuai dengan umur masing-masing 

tenaga kerja. 

5. Kebisingan 

Bising adalah campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki ataupun 

yang merusak kesehatan. Sedangkan kebisingan sering digunakan sebagai 

istilah untuk menyatakan suara yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh 

kegiatan manusia tau aktivitas-aktivitas alam. Kebisingan dapat diartikan 

sebagai segala bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat memberi pengaruh 

negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun suatu 

populasi. Dampak kebisingan terhadap kesehatan pekerja: 

a. Gangguan Fisiologi 

Bising dengan intensitas dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala. Hal 

ini disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam 

telinga dalam akan menimbulkan efek pusing atau vertigo. Perasaan mual, 

susah tidur dan sesak nafas disebabkan oleh rangsangan bising terhadap 
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sistem syaraf, keseimbangan organ kelenjar endoktrin, tekanan darah, 

sistem pencernaan dan keseimbangan elektrolit. 

b. Gangguan Psikologis 

Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, 

susah tidur dan cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama 

dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stress, 

kelelahan dan lain-lain. 

c. Gangguan Komunikasi 

Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect (bunyi yang 

menutupi pendengaran yang kurang jelas) atau gangguan kejelasan suara. 

Komunikasi pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteria. Gangguan 

ini menyebabkan terganggunya pekerjaan sampai pada kemungkinan  

terjadinya kesalahan karena tidak mendengar isyarat atau tanda bahaya. 

Gangguan komunikasi ini sacara tidak langsung membahayakan 

keselamatan seseorang  

d. Gangguan Keseimbangan 

Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan diruang 

angkasa atau melayang yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis 

berupa kepala pusing atau mual-mual. 

e. Efek pada Pendengaran 

Pengaruh utama dari bising pada kesehatan adalah kerusakan pada indera 

pendengaran, yang menyebabkan tuli progresif dan efek ini telah diketahui 

dan diterima umum dari zaman  dahulu. 

 

2.7 Definisi Higiene Perusahaan 

Higiene perusahaan (higiene industri, higiene okupasi, higiene kerja) 

(industrial-occupational hygiene) adalah spesialisasi dalam ilmu higiene beserta 

prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur dan 

melakukan penilaian (evaluasi) terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan 

atau penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan. Hasil pengukuran dan 

evaluasi demikan dipergunakan sebagai dasar tindakan korektif serta guna 
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pengembangan pengendalian yang lebih bersifat preventif terhadap lingkungan 

kerja atau perusahaan. Dengan menerapkan higiene perusahaan kesahatan tenaga 

kerja (HIPERKES) atau pekerjaan dapat dilindungi dan masyarakat sekitar suatu 

perusahaan terhindar dari bahaya faktor lingkungan yang mungkin diakibatkan 

oleh beroperasinya suatu perusahaan (Suma’mur, 2013).  

Jelas sifat-sifat higiene perusahaan (Suma’mur, 2013): 

1. Sasaran adalah lingkunga kerja 

2. Bersifat teknis-teknologis 

 

Dalam rangka upaya menjadikan tenaga kerja sumber daya manusia 

(insani) yang sehat dan produktif, kesehatan kerja diartikan sebagai ilmu 

kesehatan dan penerapannnya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat, 

produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara 

kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari 

penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Sebagaimana 

upaya kesehatan pada umumnya, maka inti dari upaya kesehatan kerja adalah 

kedokteran kerja. Untuk penerapannya kesehatan kerja mencakup upaya 

kesehatan atau kedokteran, promotiif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sebagai 

satu dari dua pilar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka kesehatan kerja 

merupakan satu dari dua tumpuan utama kemanjuan dan keberhasilan K3. Oleh 

karena komunitas yang mejadi sasaran kesehatan kerja adalah masyarakat tenaga 

kerja, maka kesehatan kerja mempunyai peran yang cukup berat dalam upaya 

kesehatan masyarakat (Suma’mur, 2013). 

Badan kesehatan dunia (WHO) mengartikan sehat sebagai keadaan 

sejahtera (well-being) dan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit, cacat dan 

kelemahan. Pengertian yang sama dipakai dalam Undang-Undang tentang 

kesehatan di negara kita. Dalam pengertian kesehatan kita tercakup pula tujuan 

mewujudkkan produktivitas yang optimal (Suma’mur, 2013).  

Menurut Suma’mur (2013) konsep dasar hiperkes tercermin dari 

pengertian hiperkes itu sendiri. Hiperkes diartikan sebagai ilmu dan prakteknya 
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yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat dan produktif dengan higiene 

perusahaan dan kesehatan kerja berikut: 

1. Kesehatan atau kedokteran promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative 

(hiperkes medis, kesehatan dan kedokteran kerja atau kedokteran okupasi). 

2. Perlindungan tenaga kerja atas pengaruh buruk pekerjaan atau lingkungan 

kerja terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (hiperkes teknis atau 

higiene perusahaan, toksikologi hiperkes) 

3. Kesesuaian atau kecocokan antara tenaga kerja dan pekerjaannya serta 

penyesuaian pekerjaan kepada tenaga kerja (hiperkes ergonomi)  

 

2.8 Sejarah Higiene Perusahaan di Indonesia 

Mengenai sejak kapan kesehatan kerja dan usaha-usaha higene perusahaan 

diterapkan di Indonesia sampai saat ini belum ditemukan referensi yang memadai. 

Akan tetapi menurut Suma’mur (1996, dikutip oleh Ramdan 2013) memprediksi 

sejarah kesehatan kerja dan higene perusahaan di Indonesia dimulai sejak jaman 

perjajahan Belanda. Pada masa itu terdapat dinas kesehatan militer yang 

selanjutnya menjadi dinas kesehatan sipil, dimana usaha-usaha kesehatan kerja 

ditunjukan untuk memberikan pelayanan kesehatan alakadarnya terhadap pekerja-

pekerja pribumi agar dapat menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan Belanda. 

Abad ke-20 dibuat undang-undang kebersihan, kesehatan, dan keselamatan 

yang  sederhana isinya sesuai dengan keperluan pada waktu itu. Perkembangan 

higene perusahaan dan kesehatan kerja memang tidaklah sepesat di negara-negara 

lain. Hal ini disebabkan karena memang Indonesia sedang dijajah sehingga 

beberapa perusahaan justru dibekukan dan posisi tenaga kerja pada waktu itu 

hanya sebagai pekerja rodi yang tidak diupah layak.Pada masa penjajahan jepang 

K3 tidak berkembang sama sekali. Setelah Indonesia merdeka higene perusahaan 

dan kesehatan kerja barulah berkembang. Hal ini ditandai dengan mulai dibuatnya 

Undang-undang Kerja dan Undang-undang Kecelakaan. Secara institusional tahun 

1957 dibentuk Lembaga  Kesehatan Buruh, dan pada tahun 1967 dirubah menjadi 

Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh (Ramdan, 2013).  
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Buku yang membahas tentang Ilmu Kesehatan Buruh pertama kali 

diterbitkan tahun 1967 yang ditulis oleh DR. Suma’mur PK, MSc. Kemudian 

disusul dengan penerbitan majalah Triwulan Higene Perusahaan, dan Jaminan 

Sosial muncul untuk pertama kalinya tahun 1968. Pada ini dirintis pula fungsi 

pembaga Nasional Higene ke arah pendidikan, pelayanan dan riset terapan. Ahli-

ahli dari WHO dan ILO mulai berdatangan dan mengadakan jalinan kerjasama 

dengan Indonesia. Pada tahun 1970 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia 

menerbitkan Perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan kerja. 

Selanjutnya pada tahun 1972 diadakan Seminar Nasional tentang K3 dan Dr. H. 

Ibnu Sutowo diangkat sebagai Ketua Kehormatan Ikatan K3. 

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam suatu Kongres Nasional 

Hiperkes yang diadakan di Sahid Garden Hotel Yogyakarta tahun 1986 diangkat 

Bapak DR. dr. Suma’mur Prawira Kusuma., M.Sc sebagai Bapak Hiperkes 

Indonesia. 

 

2.9 Higiene Perusahaan Industri 

Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (1998, 

dikutip oleh Ramdan, 2013), higene industri adalah ilmu tentang antisipiasi, 

rekognisi atau pengenalan, evaluasi dan pengendalian kondisi tempat kerja yang 

dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit 

akibat kerja. Higene industri menggunakan metode pemantauan dan analisis 

lingkungan untuk mendeteksi luasnya tenaga kerja yang terpapar. Higene industri 

juga menggunakan pendekatan teknik, pendekatan administratif dan metode lain 

seperti penggunaan alat pelindung diri, desain cara kerja yang aman untuk 

mencegah paparan berbagai bahaya di tempat kerja. Menurut Suma’mur (1999 

dikutip oleh Ramdan, 2013) higene industri didefinisikan sebagai spesialisasi 

dalam ilmu higene beserta prakteknya yang dengan mengadakan penilaian kepada 

faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja 

dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar 

tindakan korektif kepada lingkungan tersebut serta bila perlu pencegahan, agar 

pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan terhindar bahaya akibat kerja. 
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Sedangkan menurut UU no. 14 tahun 1969 higene perusahaan adalah Lapangan 

kesehatan yang ditunjukan kepada pemeliharaan dan mempertinggi derajat 

kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, 

perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat 

ntuk pencegahan penyakit baik akibat kerja maupun umum serta menetapkan 

syarat-syarat kesehatan perumahan tenaga kerja.  

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa higene 

industri adalah disiplin ilmu kesehatan yang bertujuan untuk melindungi tenaga 

kerja dan masyarakat sekitar perusahaan agar terhindar dari penyakit akibat kerja 

dan atau kecelakaan kerja melalui upaya pengenalan, berbagai pengukuran 

lingkungan kerja serta manusianya dan serangkaian upaya pengendalian. 

Maksud dan tujuan higiene industri adalah melindungi pekerja dan 

masyarakat sekitar suatu perusahaan atau industri dari resiko bahaya khususnya 

faktor fisis, kimiawi dan biologisyang mungkin timbul oleh karena beroperasinya 

suatu proses produksi. Sasaran suatu kegiatan higiene perusahaan adalah faktor 

lingkungan dengan jalan identifikasi bahaya dan pengukuran agar  tahu secara 

kualitatif dan kuantitatif bahaya yang sedang dihadapi atau yang mungkin timbul, 

dengan pengetahuan yang tepat tentang resiko faktor bahaya tersebut 

diselenggarakan tindakan korektif yang merupakan prioritas utama waktu itu serta 

selanjutnya upaya pencegahan yang bersifat lebih menyeluruh. Cara kerja higiene 

perusahaan industri adalah teknis teknologis yang dtujukan kepada lingkungan 

kerja dengan pengenalan, identifkasi, pengukuran, evaluasi dan pengendalian 

bahaya dan resiko faktor fisis, kimiawi dan biologis (Suma’mur, 2013). 

Wewenang dan tanggung jawab dalam bidang higiene perusahaan dibagi 

antara berbagai sektor yaitu pada sektor ketenagakerjaan atas dasar higiene 

perusahaan merupakan spesialisasi dalam keselamatan dan kesehatan kerja, pada 

sektor kesehatan oleh alasan higiene perusahaan tidak berdiri sendiri melainkan 

banyak kaitannya dengan higiene bagi usaha umum serta pada lingkungan hidup 

karena lingkungan kerja adalah satu aspek dari lingkungan pemukiman 

(Suma’mur, 2013). 
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2.10 Pencegahan Terhadap Gangguan Kesehatan dan Daya Kerja 

Gangguan pada kesehatan dan daya kerja akibat berbagai faktor dalam 

pekerjaan dan lingkungan kerja bisa dihindarkan asal saja perusahaan, pimpinan 

atau manajemen perusahaan dan pekerja serta serikat pekerja ada kemauan yang 

kokoh untuk mencegahnya. Peraturan prundang-undangan tidak akan ada gunanya 

apabila perusahaan tidak melaksanakan ketetapan yang berlaku sebagaimana 

diatur oleh prundang-undangan, sama halnya apabila pengurus perusahaan dan 

pekerja tidak mengambil peranan proaktif dalam menghindarkan terjadinya 

gangguan terhadap kesehatan, daya kerja dan produktivitas tenaga kerja.  

Pencegahan utama terhadap timbulnya gangguan pada kesehatan dan daya 

kerja akibat negatif bagi efisiensi dan produktivitas kerja adalah 2 hal berikut 

(Suma’mur, 2013): 

1. Manajerial, yang meliputi unsur-unsur (Suma’mur, 2013): 

a. Manajemen perusahaan mempunyai kebijakan yang tegas dan jelas dalam 

upaya mencegah terjadinya gangguan kepada kesehatan dan daya kerja, 

atas dasar kebijakan tersebut disusun program yang rinci tentang 

identifikasi, evaluasi dan pengendalian faktor-faktor yang menjadi 

penyebab gangguan tersebut lengkap dengan rencana kerja, sumber daya 

manusia, pembiayaan dan sebagainya, dan program tersebut dilaksanakan 

dengan dilakukan penilaian mengenai hasil kerja yang dicapai untuk 

kemudian dipergunakan untuk perencanaan prodgram selanjutnya. 

b. Pekerja dan serikat pekerja tidak sekedar mendukung melainkan aktif 

berpartisipasi dalam melaksanakan program tersebut mengingat bahwa 

keberhasilan program pada akhirnya adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan semua pihak yang menjadi pelaksana proses produksi. 

Pekerja menurut kelompok unit produksi melaksanakan dengan motivasi 

penuh upaya meningkatkan mutu terpadu dengan melakukan identifikasi, 

mengevaluasi prioritas dan menetapkan serta melaksanakan upaya korektif 

guna meniadakan hambatan dari gangguan kesehatan dan daya kerja untuk 

meraih efisiensi dan produktivitas kerja yang diupayakan selalu menjadi 

lebih baik. 
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c. Banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur standar minimal 

mengenai higiene perusahaan industri, ergonomic dan kesehatan kerja 

seperti tentang pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga 

kerja, diagnosis penyakit akibat kerja, kewajiban melaporkan penyakit 

akibat kerja, pengendalian intensitas atau kadar aneka faktor gangguan 

kesehatan dan daya kerja pada pekerjaan dan lingkungan kerja ditempat 

kerja dan lainnya. Penerapan standar minimum demikian adalah awal dari 

upaya kearah realisasi pencegahan gangguan kesehatan dan daya kerja 

serta menjadi pintu masuk bagi program selanjutnya dalam menarik 

manfaat guna mewujudkan tingkat kesehatan tenaga kerja dan 

produktivitas kerja yang optimal  

2. Teknis operasional yang mencakup unsur-unsur (Suma’mur, 2013): 

a. Identifikasi  faktor yang potensial dapat menimbulkan gangguan kepada 

kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasikan 

kuantitatif besarnya faktor tersebut. Faktor demikian mungkin fisis, 

kimiawi, biologis, fisiologis atau ergonomis dan mental psikologis. Setelah 

dilakukan identifikasi, faktor tersebut dinilai bobotnya melalui evaluasi 

yang hasilnya digunakan untuk upaya pengendalian.  

b. Pengendalian faktor penyebab gangguan kesehatan tenaga kerja dan 

produktivitas kerja tergantung kepada faktor yang menjadi penyebab 

gangguan tersebut dan pendekatan yang ditempuh sangat berbeda untuk 

masing-masing faktor fisis, kimiawi, biologis, fisiologis atau ergonomis 

dan mental psikologis. Dasar keilmuan dan teknologi yang digunakan serta 

sumber daya manusia untuk menangani faktor yang bersangkutan harus 

sesuai dengan masalah yang dihadapi.  

c. Faktor apapun yang menjadi penyebab gangguan kesehatan dan tenaga 

kerja dan produktivitas kerja hanya akan dapat ditangani dengan baik 

apabila dilakukan penyuluhan, pendidikan, pelatihan tentang tujuan dan 

cara mengendalikan faktor tersebut, kegiatan-kegiatan demikian tidak 

hanya sekedar merubah pengetahuan, sikap dan perilaku saja melainkan 

membuat semua orang mampu berbuat sesuai dengan peran yang dituntut 
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kepada masing-masing serta menggerakkan partisipasi aktif setiap orang 

dalam aktivitas program. Perlu diperhatikan bahwa penerangan tentang 

hiperkes sebelum kerja bertujuan agar pekerja mengetahui dan mentaati 

peraturan-peraturan, dan agar mereka lebih berhati-hati dalam melakukan 

pekerjaannya. Juga patut dijadikan patokan bahwa pendidikan tentang 

hiperkes kepada pekerja dilakukan secara kontiniu, agar pekerja tetap 

konsisten melaksakannya. 

d.  Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pengukuran dan evaluasi tingkat 

paparan serta monitoring biologis masing-masing atau diselenggarakan 

secara serentak sesuai dengan kegunaannya sangat penting artinya bagi 

pengendalian faktor fisis, kimiawi dan biologis. Konseling dan psikotest 

sangat bermanfaat bagi pengendalian faktor mental psikologis. Faktor cara 

kerja dikendalikan dengan senantiasa mengevaluasi dan mengoreksi 

peralatan kerja, proses produksi dan kondisi ergonomis pekerjaan dan 

lingkungan kerja. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah 

pemeriksaan kesehatan kepada calon pekerja untuk mengetahui kesehatan 

calon tenaga kerja tersebut memenuhi persyaratan kesehatan bagi 

pekerjaan yang akan diberikan kepadanya baik fisik maupun mentalnya. 

Adapun pemeriksaan kesehatan berkala dimaksud untuk evaluasi kondisi 

kesehatan tenaga kerja sesudah selang waktu tertentu mengerjakan 

pekerjaannya. 

e. Pengendalian faktor kimiawi terdapat aneka pendekatan teknis yang 

biasanya cukup handal sebagai cara pengendalian terhadap resiko 

terjadinya gangguan kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerja. 

Teknik dan teknologi pengendalian faktor kimiawi tersebut antara lain: 

1) Subsitusi yaitu mengganti bahan yang lebih berbahaya dengan bahan 

yang kurang bahayanya atau tidak berbahaya sama sekali, misalnya 

karbontetrakloridaI yang mudah terbakar, merusak syaraf dan ginjal 

diganti dengan triklor etilen yang bersifat tidak mudah meledak dan 

tidak mengiritasi saluran nafas.  
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2) Ventilasi umum yaitu mengalirkan udara sebanyak menurut 

perhitungan ke dalam ruang tempat kerja agar zat kimia oleh masuknya 

udara ini menjadi lebih rendah dari pada kadar yang membahayakan 

yaitu berada di bawah kadar nilai ambang batas (NAB). NAB adalah 

kadar yang padanya atau di bawah dari padanya, apabila pekerja 

menghirupnya 8 jam sehari, 5 hari seminggu, tidak akan menimbulkan 

penyakit atau kelainan. 

3) Ventilasi keluar setempat (local exhauster) ialah instalasi yang 

menghisap udara di suatu tempat kerja tertentu melalui kanopi, agar zat-

zat kimia dari tempat tertentu yang membahayakan dihisap dan 

dialirkan keluar ruang tempat kerja 

4) Isolasi yaitu memisahkan operasi  atau proses dalam perusahaan yang 

membahayakan, misalnya memisahkan mesin yang sanhat hiruk pikuk 

agar intesitas kebisingan yang disebabkannya turun dan tidak menjadi 

gangguan lagi  

5) Pakaian pelindung sesuia dengan keperluannya misalnya masker, 

kacamata, sarung tangan, sepatu, topi, pakaian kerja dan lain-lain yang 

biasanya sangat berguna untuk melindungi kesehatan dan keselamatan 

tenaga kerja serta memungkinkan tenaga kerja dapat dengan aman 

melakukan pekerjaannya sehingga produktif karena dilindungi oleh alat 

pelindung diri (APD) yang dipakainya 

 

2.11 Penyakit Akibat Kerja  

Terdapat 3 istilah untuk suatu kelompok penyakit yang sama yaitu 

penyakit yang timbul karrena hubungan kerja, penyakit yang disebabkan karena 

pekerjaan atau lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketiga istilah tersebut 

mempunyai pengertian yang sama dan masing-masing memiliki dasar dasar 

hukum perundang-undangan yang menjadi landasannya. Maka dari itu, yang 

dimaksud dengan penggunaan salah satu dari 3 istilah tersebut dimaksudkan untuk 

kelompok penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan atau lingkungan kerja 

(Suma’mur, 2013). 
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Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecelakaan 

kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, 

termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan 

yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan 

pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui (Pasal 1 UU No.3 

Th1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Untuk jaminan sosial tenaga kerja 

digunakan singkatan Jamsostek. 

Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh 

pekerjaan atau lingkungan kerja (Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor  PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit 

Akibat Kerja (Permen.Nakertrans No. PER.01/MEN/1981). Definisi yang 

digunakan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEPTS. 333/MEN/1989 

tentang Pelaporan Penyakit Akibat Kerja merujuk ketentuan Permen.    

 

2.12 Jenis dan Macam Penyakit Paru Akibat Kerja 

Penyakit akibat kerja termasuk penyakit paru akibat kerja dikelompokkan 

menurut jenis penyakitnya dan tiap-tiap jenis penyakit terditi atas beberapa 

bahkan banyak macam penyakit akibat kerja termasuk penyakit paru akibat kerja. 

Pada tingkat internasional, tahun 1980 terdapat daftar penyakit akibat kerja yang 

memuat 29 kelompok atau jenis penyakit akibat kerja. Karena penyakit akibat 

kerja memiliki aspek hukum baik dalam rangka kewajiban melaporkan penyakit 

tersebut, kewajiban melakukan upaya pencegahan dan juga menyangkut upaya 

penyelenggaraan jaminan sosial, maka daftar  penyakit akibat kerja baik jenis dan 

macamnya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini, 

terdapat 31 jenis penyakit akibat kerja yang masing-masing merupakan kelompok 

berbagai macam penyakit.  

Dari 31 jenis penyakit dalam daftar penyakit akibat kerja, jenis penyakit 

paru akibat kerja adalah (Suma’mur, 2013): 

1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jringan parut 

(silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkulosis yang 

silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat dan kematian. 
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2. Penyakit paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan 

debu logam keras. 

3. Penyakit paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan 

oleh debu kapas, vlas, henep, dan sisal (bissinosis). 

4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitasi dan zat 

perangsang yang berada dalam proses pekerjaan. 

5. Alveolitis allergika yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat 

penghirupan debu organis. 

6. Kanker paru atau mesothelioma yang disebabkan oleh asbes. 

 

2.13 Debu Kayu 

Debu kayu adalah bubuk yang mempunyai serat berwarna cokelat yang 

terbentuk karena kontak antara mesin atau peralatan lain dengan material kayu 

ketika melakukan proses pekerjaan. Menurut Radian (1991 dikutip oleh Septari, 

2011) debu kayu mempunyai berat jenis 0,56. Secara umum, kayu dibedakan 

menjadi dua yaitu hardwood yang merupakan tumbuhan dengan jenis 

angiospermae dan softwood yaitu tumbuhan gymnospermae. Morfologi jaringan 

softwood lebih sederhana daripada hardwood Sebagian besar softwood terdiri dari 

satu jenis sel saja, yaitu tracheid. Tracheid adalah sel dengan serat memanjang 

berbentuk penampang persegi atau poligonal. Sedangkan hardwood mempunyai 

jaringan yang lebih kompleks yaitu jaringan yang berfungsi untuk penstabilan dan 

penyimpanan. Jaringan tersebut mengandung serat libriform (seperti serat trakeid 

tapi lebih panjang, noktah lebih sedikit) dan tracheids (Septari, 2011).  

Debu kayu merupakan senyawa kompleks. Dinding sel kayu terdiri dari 

beberapa lapisan yang berbeda dalam struktur dan komposisi kimia. Komposisi 

kimianya tergantung pada jenis pohon yang biasanya terdiri dari selulosa, 

polyoses, dan lignin. Selulosa merupakan komponen utama baik hardwood dan 

softwood. Polyoses (hemiselulosa) lebih banyak terdapat pada hardwood daripada 

softwood. Polyoses terdiri dari lima unit gula netral: heksosa, glukosa, mannosa, 

galaktosa, dan  pentosa (xilosa dan arabinosa). Kandungan lignin softwood adalah 

lebih tinggi dari hardwood (Septari, 2011). 
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Occupational Safety and Health Administration (OSHA) mengkategorikan 

debu kayu sebagai zat karsinogen terhadap manusia berdasarkan penelitian yang 

dilakukan tahun 1995 oleh International Agency for Research on Cancer (IARC) 

(1995 dikutip oleh Septari, 2011) yang menyimpulkan bahwa terdapat bukti 

karsinogenitas debu kayu pada manusia dan diklasifikasikan sebagai karsinogenik 

untuk manusia (A1). Pengklasifikasian debu kayu ini didasarkan pada hasil studi 

yang menunjukkan adanya peningkatan risiko kanker rongga hidung dan sinus 

paranasal terkait dengan paparan debu kayu (Septari, 2011). 

 

2.14 Hiraki Pengendalian 

Hirarki pengendalian dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan 

kerja antara lain (Septari, 2011): 

1. Eliminasi  

Menghilangkan sumber bahaya secara keseluruhan. Cara ini merupakan 

pilihan pertama dalam melakukan pengendalian tapi sangat sulit untuk 

dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan 

manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada 

desain. Penghilangan bahaya merupakan metode yang paling efektif sehingga 

tidak hanya mengandalkan prilaku pekerja dalam menghindari resiko, namun 

demikian, penghapusan benar-benar terhadap bahaya tidak selalu praktis dan 

ekonomis. Contoh eliminasi bahaya yang dapat dilakukan misalnya: bahaya 

jatuh, bahaya ergonomi, bahaya ruang terbatas, bahaya bising, bahaya kimia 

2. Subsitusi  

Mengganti bahan baku atau alat dengan jenis lain yang tidak terlalu bahaya. 

Misalnya adalah mengganti mesin yang sudah rusak atau kuno dengan mesin 

yang lebih canggih dan mengganti material berbahaya dengan material yang 

lebih aman. 

3. Engineering Control  

Merupakan langkah pengendalian yang dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi-teknologi yang ada dengan cara memodifikasi desain untuk 

menghilangkan atau mengurangi bahaya. Contoh dari upaya pengendalian 
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tipe ini adalah menginstalasi sistem ventilasi, pemberian pelindung pada 

mesin, dan pengurungan sumber bising. Pendekatan engineering dalam 

mengendalikan debu dapat dilakukan dengan cara: 

a. Local-exhaust ventilation untuk menangkap debu langsung dari sumber 

b. Program perawatan alat secara rutin. Misalnya dengan menjaga ketajaman 

dan kecepatan putaran gergaji agar debu yang dihasilkan lebih sedikit 

c. General-exhaust ventilation untuk mengendalikan debu yang gagal 

tertangkap local-exhaust ventilation terlepas ke udara 

d. Memodifikasi proses produksi dan peralatan yang dipakai 

e. Menggunakan proses basah yaitu memanfaatkan sifat higroskopis debu 

yang mudah bereaksi dengan air sehingga bobot debu bertambah dan 

mengendap di permukaan lantai 

4. Administrative Control 

Merupakan upaya pengendalian yang dilakukan dengan cara membuat 

beberapa sistem berupa prosedur untuk memastikan pekerja melakukan 

pekerjaannya dengan aman. Contoh sederhana dari pengendalian tipe ini 

adalah pemasangan rambu, standar, prosedur kerja, dan pemeriksaan 

kesehatan. 

a. Housekeeping (membersihkan debu dengan segera untuk mengurangi 

jumlah debu dalam area kerja) 

b. Menambah jarak antara sumber debu dan pekerja agar pekerja tidak 

terpapar dengan debu berkonsentrasi tinggi 

c. Memantau area kerja secara berkala untuk memonitor keberadaan debu 

d. Mengatur shift kerja, waktu istirahat, dan agar tidak terlalu lama terpapar 

debu 

e. Melakukan training terhadap pekerja mengenai pemaparan, bahaya, dan 

pengendalian debu 

f. Melakukan pengukuran untuk memantau konsentrai debu 

g. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala 

h. Pemberian rambu-rambu K3 
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5. Alat Pelindung Diri (APD) 

Pengendalian dengan alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir. Adapun 

APD yang digunakan untuk meminimalisasi pemaparan debu adalah masker. 

Penggunaan masker sangat tergantung dengan jenis dan ukuran debu. Untuk 

itu sangat penting untuk mengetahui konsentrasi, jenis, dan juga ukuran 

partikel debu agar dapat menentukan pengendalian yang tepat. 

 

2.15 Metode Event and Causal Factor Analysis (ECFA) 

Event and causal factor analysis merupakan sebuah kejadian atau kondisi 

dalam tahapan kecelakaan yang data menghasilkan atau berkontribusi pada hasil 

yang tidak diinginkan. Metode Event And Causal Factor Analysis (ECFA) 

merupakan aplikasi dari metode analisa kecelakaan untuk menentukan faktor 

penyebab dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi yang 

signifikan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hasil akhir yang 

didapat dalam penerapan metode Event And Causal Factor Analysis (ECFA) 

dapat berupa Event And Causal Factor Analysis diagram yang menggambarkan 

suatu rangkaian logis dari kejadian dan kondisi-kondisi terkait yang mendahului 

suatu kecelakaan (Buys, 1995). 

Event And Causal Factor Analysis (ECFA) merupakan komponen penting 

dalam investigasi laporan kecelakaan. Metode ini akan lebih efektif apabila 

diterapkan bersama metode pendukung seperti metode Fault Tree Analysis, 

MORT Chart Analysis, Change Analysis dan Energy Trace and Barrier Analysis. 

 

2.15.1 Deskripsi Teknik Event And Causal Factor Analysis (ECFA) 

Deskripsi teknik Event And Causal Factor Analysis (ECFA) bertujuan 

untuk menyederhanakan dan menjaga keefektifan dari ECFA tanpa menghambat 

penggunaan dari metode ini dan berikut tahapan yang dilakukan  (Buys, 1995): 

1. Petunjuk Simbol Event And Causal Factor Analysis (ECFA) 

Adapun simbool-simbol yang digunakan dalam penyususnan diagram ECFA 

sebagai berikut: 
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a. Event atau kejadian dilambangkan dengan persegi panajang sedangkan 

kondisi dilambangkan dengan oval. 

 
Gambar 2.1 Simbol Event dan Kondisi 

b. Setiap Event atau kejadian dihubungkan dengan anak panah. 

 
Gambar 2.2 Cara Menghubungkan Antar Event 

c. Hubungan kondisi dengan kondisi yang lain atau kondisi dengan kejadian 

digambarkan dengan anak panah putus-putus. 

 
Gambar 2.3 Cara Menghubungkan Antar kondisi atau Kondisi dengan Event 

d. Masing-masing Event atau kejadian dapat didasarkan pada keadaan yang 

sebenarnya atau menggunakan asumsi awal terhadap Event maupun 

kondisi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dan digambarkan 

dengan garis putus-putus. 

 
Gambar 2.4 Simbol Asumsi Event dan Kondisi 

e. Urutan utama kejadian harus digambarkan dalam garis horizontal lurus 

yang ditebalkan dan dihubungkan dengan anak panah. 

 
Gambar 2.5 Susunan Kejadian Utama dan Ketebalan Panah 
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f. Urutan kejadian sekunder, faktor pendukung, dan faktor sistemik yang 

saling terkait dapat digambarkan dengan garis horizontal pada tingkat yang 

berbeda di atas atau di bawah urutan kejadian utama. 

 
Gambar 2.6 Posisi Kejadian Pendukung, Faktor Pendukung dan Faktor Lain 

g. Kejadian harus disusun secara kronologis dari kiri ke kanan. 

 
Gambar 2.7 Arah Penggambaran Event 

h. Event atau kejadian harus berurutan dalam proses yang logis mulai dari 

awal hingga akhir ( inisiasi par-kecelakaan, kecelakaan, perbaikan). Dalam 

hal ini perlu ditentukan urutan awal hingga akhir kecelakaan. Dari 

kejadian utama dilanjutkan untuk merekonstruksi ECFA pra-kecelekaan 

dan pasca-kecelakaan.  

2. Kriteria dalam mendeskripsikan kejadian dan kondisi adalah sebagai berikut: 

a. Setiap Event atau kejadian harus menjelaskan secara jelas apa yang terjadi 

dan bukan menjelaskan kondisi yang terjadi, contoh “dinding pipa pecah” 

bukan “dinding pipa retak di dalamnya” 
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b. Setiap Event atau kejadian harus dijelaskan dengan kalimat pendek. 

c. Setiap Event atau kejadian harus dijelaskan secara tepat. 

d. Setiap c harus kejadian tunggal yang diskrit. 

e. Setiap peristiwa harus diukur bila memungkinkan. 

f. Setiap Event atau kejadian harus berkaitan secara logis dengan kejadian 

sebelumnya dan kejadian sesudahnya. 

g. Dalam prakteknya kondisi harus tepat dijelaskan, dihitung bila 

memungkinkan dan diturunkan langsung dari kondisi sebelumnya. 

3. Terdapat tujuh pedoman pengaplikasian Event And Causal Factor Analysis 

(ECFA) menurut Buys (1995) sebagai berikut: 

a. Setelah mengumpulkan informasi faktual tentang Event tau kejadian yang 

berkaitan dengan kecelakaan, mulailah membuat bagan kerja (working 

chart) kejadian dan faktor yang menyebabkan kejadian. 

b. Gunakan panduan pengaplikasian seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

c. Proses data secara logis. Umumnya Event atau kejadian dan faktor yang 

menyebabkannya tidak dapat langsung terlihat. Awalnya akan banyak 

kekosongan dan kekurangan saat grafik dibuat,   Upaya mengisi lubang 

dapat dengan pelacakan yang akurat dari rangkaian acara dan derivasi dari 

kontribusi Kondisi akan menyebabkan penyelidikan lebih dalam oleh 

penyidik yang akan mengungkap fakta sebenarnya terlibat. 

d. Gunakan format yang mudah diperbarui. Sebagai antisipasi jika terdapat 

fakta-fakta baru yang mendukung investigasi maka gunakan format chart 

yang fleksibel dan mudah diperbarui. 

e. Korelasikan penggunaan ECFA  dengan alat investigasi MORT lainnya. 

f. Pilih tingkatan yang sesuai dengan detail dan panjang urutan untuk grafik 

ECFA. 

g. Buatlah ringkasan-ringkasan singkat bila perlu. Grafik kerja ECFA berisi 

detail sehingga bisa menjadi nilai terbesar dalam membentuk dan 

mengarahkan penyelidikan. 
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2.15.2 Manfaat Teknik Event And Causal Factor Analysis (ECFA) 

Manfaat dari penggunaan metode Event And Causal Factor Analysis 

(ECFA) menurut Buys (1995): 

1. Memberikan penjelasan yang penyebab kecelakaan. 

2. Memberikan dasar perubahan yang berguna untuk kecelakaan dimasa depan 

dan kesalahan operasional. 

3. Membantu menggambarkan area tanggung jawab. 

4. Membantu memastikan objektivitas dalam pelaksanaan penyelidikan. 

5. Mengatur data kuantitatif (seperti waktu, kecepatan, suhu dan lain-lain.) 

terkait dengan kejadian dan kondisi loss producing. 

6. Bertindak sebagai alat pelatihan operasional. 

7. Memberikan bantuan yang efektif untuk merancang sistem masa depan  

 

Lebih khusus lagi, ECFA membantu dalam mengembangkan bukti dalam  

mendeteksi semua faktor penyebab melalui urutan pengembangan dan 

menentukan kebutuhan analisis mendalam. Manfaat yang lebih spesifik sebagai 

berikut (Buys, 1995): 

1. Membantu dalam mengembangkan bukti dalam mendeteksi semua faktor 

penyebab melalui urutan pengembangan dan dalam menentukan kebutuhan 

akan analisis mendalam. 

2. Menjelaskan penalaran. 

3. Mengilustrasikan banyak penyebab seperti yang dinyatakan sebelumnya, 

kecelakaan jarang sekali terjadi maka Charting membantu menggambarkan 

beberapa faktor penyebab yang terlibat dalam urutan kecelakaan tersebut. 

4. Menggambarkan secara visual interaksi dan hubungan dari semua organisasi 

dan individu yang terlibat. 

5. Menggambarkan kronologi kejadian yang menunjukkan urutan relatif pada 

waktunya. 

6. Memberikan fleksibilitas dalam interpretasi dan meringkas data yang 

dikumpulkan. 
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7. Mudahkan untuk  mengkomunikasikan fakta empiris dan turunan secara logis 

dan teratur. 

8. Menghubungkan faktor kecelakaan tertentu dengan faktor kontrol organisasi 

dan manajemen 

 

2.16 Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

Metode ini berkembang sekitar tahun 1995, oleh US air force disebabkan 

banyaknya kejadian kecelakaan udara. Dilakukan oleh Bell Laboratories. Saat ini 

FTA telah banyak digunakan di berbagai industri, termasuk dibidang konstruksi. 

Bidang industri digunakan untuk mengetahui atau pencatatan kegiatan yang 

dilakukan. Kegagalan dalam industri dapat diketahui akibat adanya hubungan 

sebab akibat dari catatan atau pelaporan kegiatan yang dilakukan, sedangkan 

bidang konstruksi digunakan untuk kejadian kecelakaan kerja. Metode ini 

mempermudah orang yang membaca kegagalan produk yang dibuat suatu pabrik 

atau instansi. Diagram pohon sering pula digunakan dalam menganalisa kejadian 

kecelakaan merupakan modifikasi dari diagram pohon yang dipakai dalam 

perhitungan yang selanjutnya disebut fault tree (pohon kegagalan) (Surbakti, 

2009). 

 

2.16.1 Pengertian Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis (FTA) adalah suatu metode analisa resiko kuantitatif 

dengan model grafik dan logika yang menampilkan kombinasi kejadian yang 

memungkinkan  yaitu  rusak atau baik, yang terjadi dalam sistem, aplikasinya 

dapat mencakup suatu sistem, equipment dan sebagai analis. Dengan 

menggunakan analisa ini maka dapat diketahui faktor - faktor dan juga kombinasi 

penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Analisa ini dapat 

digunakan pada proyek pembangunan gedung perkantoran dan perkuliahan, 

mengingat pada proyek banyak sekali keadaan yang dapat menimbulkan 

kecelakaan. Untuk itu sangat diperlukan analisa metode ini untuk mengetahui 

penyebab-penyebab dan kombinasi yang tersembunyi yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan sehingga diharapkan kecelakaan tersebut dapat dihindari 

(Sutanto, 2010). 
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 Dalam membangun model pohon kesalahan (fault tree) dilakukan dengan 

cara wawancara dengan manajemen dan melakukan pengamatan langsung 

terhadap proses produksi di lapangan. Selanjutnya sumber-sumber kecelakaan 

kerja trsebut digambarkan dalam bentuk model pohon kesalahan (fault tree). 

Analisis pohon kesalahan (Fault Tree Analysis) merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menganalisa akar penyebab akar kecelakaan kerja 

(Sulistyoko, 2008). 

 

2.16.2 Tujuan dan Kelebihan dari Penggunaan Metode FTA 

Setiap sistem keselamatan atau mitigasi harus dikuantifikasi kegagalannya. 

Kegagalan merupakan komplemen dari kesuksesan. Salah satu cara untuk 

mengkuantifikasi adalah dengan menggunakan analisis pohon kegagalan. Analisis 

pohon kegagalan merupakan analisis induktif yaitu suatu kejadian disebabkan 

oleh kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya disebabkan oleh kejadian lain 

lebih lanjut, kegagalan komponen atau kegagalan operator. Masing-masing 

kegagalan dianalisis lebih lanjut penyebabnya sehingga sampai pada kondisi 

kejadian dasar (basic event). Model pohon kegagalan dapat dipergunakan untuk 

menentukan (Susihono, 2013): 

1. Kombinasi beberapa kegagalan 

2. Probabilitas gagal 

3. Titik lemah kritis pada sistem, komponen, fungsi atau operasi. 

 

Kejadian puncak (Top Event) dari pohon kegagalan menunjukkankejadian 

atau kondisi yang tidak diinginkan (undesired event atau undesired state) dari 

suatu sistem sehingga hasilnya merupakan kegagalan atau ketidaktersediaan 

(unavailability) sistem. Adapun tujuan dari metode FTA (Fault Tree Analysis) 

adalah sebagai berikut (Sulistyoko, 2008): 

1. Dilakukan untuk mengidentifikasi kombinasi dari equipment failure dan 

human error yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejadian yang 

tidak dikehendaki. 

2. Dilakukan untuk prediksi kombinasi kejadian yang tidak dikehendaki, 

sehingga dapat dilakukan koreksiuntuk meningkatkan produk safety. 
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Adapun kelebihan dari penggunaan metode FTA (Fault Tree Analysis) 

adalah sebagai berikut (Sulistyoko, 2008): 

1. Sebagai metode kualitatif adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi 

kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. 

2. FTA sering digunakan untuk menganalisa lebih rinci terhadap hasil-hasil 

evaluasi yang dilakukan dengan metode HAZOP dan what if analisis. 

 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol yang digunakan Pada Metode FTA 

EVENT 

SYMBOLS 
KETERANGAN 

 

 
BASIC EVENT 

Menggambarkan suatu basic initiating fault yang tidak 

memerlukan pengembangan atau uraian lebih lanjut. 

 

 
CONDITIONING 

EVENT 

Kondisi spesifik yang atau batasan. 

 
 

UNDEVELOPED 

EVENT 

Suatu fault Event yang tidak diperiksa lebih lanjut karena 

keterbatasan informasi yang dianggap kurang penting. 

 
 

 

EXTERNAL/ 

HOUSE EVENT 

Suatu Event yang sudah ada atau exist terlebih dahulu 

yang mendukung terjadinya kegagalan. 

 

INTERMEDIATE 

EVENT 

Suatu fault Event yang dihasilkan dari interaksi kejadian 

kegagalan lainnya yang disusun menggunakan logic gate. 

 

 

AND GATE 

Menunjukkan bahwa output Event akan terjadi jika 

seluruh input Events ada atau terjadi (exist). 

 

 

OR GATE 

Menunjukkan bahwa output Event akan terjadi jika salah 

satu input Events ada atau terjadi (exist). 

 

 
INHIBET GATE 

Menunjukkan bahwa output Event akan terjadi jika input 

Event ada dan inhibit condition terpenuhi. 
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Tabel 2.1 Simbol-Simbol yang digunakan Pada Metode FTA 

EVENT 

SYMBOLS 
KETERANGAN 

 

 

PRIORITY AND 

Fault output terjadi jika semua fault input terjadi dengan 

Urutan urutan sekuens tertentu. 

 

 

 

TRANSFER 

SIMBOL 

Menunjukkan bahwa fault tree berhubungan lebih lanjut 

dengan fault tree di lembaran atau halaman lain. 

(Sumber: Sutanto, 2010) 

 

2.16.3 Aturan Membangun Fault Tree Analysis 

Untuk membangun fault tree dari kegagalan sistem dibutuhkan aturan, 

yaitu menurut Pandey (2005 dikutip oleh Wulandari, 2011): 

1. Aturan I: “tulis semua pernyataan yang dimasukkan ke dalam simbol 

kejadian sebagai kesalahan, tentukan apa kegagalannya dan kapan 

kegagalan tersebut muncul”. Artinya, pendefinisian kegagalan harus jelas, 

apa kegagalannya dan kapan terjadinya. 

2. Aturan II: “jika jawaban dari pertanyaan “apakah kegagalan disebabkan 

kegagalan komponen?” adalah “ya”, masukkan kejadian tersebut sebagai 

kondisi kegagalan komponen. Jika jawabannya “tidak”, masukkan sebagai 

kondisi kegagalan sistem”.  

3. Aturan III: “kondisi kegagalan sistem menggunakan gerbang AND, OR, 

atau INHIBIT, atau tidak menggunakan gerbang sama sekali”. 

4. Aturan IV: “kondisi kegagalan komponen selalu menggunakan gerbang 

OR”. 

5. Aturan V. No gate-to-gate “gerbang input harus mendefinisikan kejadian 

kesalahan secara tepat, dan gerbang tidak boleh secara langsung 

dihubungkan dengan gerbang yang lain”. 

6. Aturan VI. No miracle: “jika fungsi normal dari komponen membuat 

barisan kesalahan, maka diasumsikan komponen tersebut berfungsi secara 

normal”. 

7. Aturan VII: Dalam gerbang OR, input tidak menyebabkan output. 
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8. Aturan VIII: Di gerbang AND definisikan hubungan sebab. 

9. Aturan IX: Gerbang INHIBIT menyatakan hubungan antara satu kesalahan 

dengan kesalahan lain, tetapi harus disertakan kondisi. 

 

2.16.4 Penggambaran Konstruksi Fault Tree Analysis (FTA) 

Penentuan intermediate Event dan basic Event didapatkan dari hasil 

analisa data dan studi literatur. Tujuan mengidentifikasi intermediate Event dan 

basic Event adalah untuk menggambarkan pohon kesalahan (fault tree)yang 

terstruktur diantara penyebab yang satu denganpenyebab lainnya sehingga 

diketahui kemungkinan terjadinya faktor penyebab kecelakaan secara sistematis. 

Intermediate Event dari masing-masing item pekerjaanuntuk level pertama 

(Amalia, 2012). Intermediate Event adalah kondisi yang masih memungkinkan 

untuk ditelusuri lagi penyebab lainnya, yang dihubungkan dengan menggunakan 

gerbang logika (logic gate). Basic Event adalah kondisi penyebab kecelakaan 

yang paling bawah atau dasar yang sudah tidak memungkinkan lagi diidentifikasi 

lagi dikarenakan tidak memungkinkan ditelusuri lagi penyebab lainnya atau 

dikarenakan kurangnya informasi yang dibutuhkan. Intermediate Event dari 

masing-masing kecelakaan untuk tahap pertama pada umumnya dapat di 

kelompokkan menjadi (Amalia, 2012): 

Top Event

Faktor Pekerja Faktor Manajemen Faktor Lingkungan Faktor Peralatan

 
Gambar 2.8 Intermediate Event 

(Sumber: Amalia, 2012) 

Setelah penentuan intermediate Event pada level pertama, langkah 

selanjutnya adalah penentuan intermediate Event untuk level berikutnya serta 

penentuan basic Event Penentuan ini bertujuan untuk memperoleh hubungan 

antara top Event dengan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. Maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan penggambaran konstruksi FTA. Dalam 
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menggambarkan Fault Tree digunakan simbol standard untuk mempermudah 

analisa. Adapun langkah-langkah pembuatan konstruksi FTA adalah sebagai 

berikut (Amalia, 2012): 

1. Menetapkan kejadian puncak (top Event) yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Menentukan intermediate Event tingkat pertama terhadap kejadian puncak. 

3. Menentukan hubungan intermediate Event tingkat pertama ke top Event 

dengan menggunakan gerbang logika (logic gate). 

4. Menentukan intermediate tingkat atau level kedua. 

5. Menentukan hubungan intermediate Event tingkat kedua ke intermediate 

Event tingkat pertama dengan menggunakan gerbang logika (logic gate). 

6. Melanjutkannya sampai ke basic Event. 
 
 

 
Gambar 2.9 Contoh Kasus Fault Tree Analysis 

(Sumber: Sulistyoko, 2008) 


