
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian di industri meubel Sae Niki 

Group antara lain profil perusahaan, mesin dan peralatan yang digunakan, proses 

pengolahan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara obeservasi langsung pada lantai 

produksi dan wawancara kepada karyawan yang ada di industri meubel Sae Niki 

Group.  

 

4.1.1 Profil Perusahaan  

Sae Niki Group merupakan sebuah industri yang bergerak dibidang  

produksi meubel yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru. Perusahaan ini merupakan industri keluarga yang dimiliki oleh Bapak 

Budi yang beroperasi semenjak tahun 1982 saat ini dikelola Bapak Abit. Lantai 

produksi 1 berdinding batu dengan luas  ±15 m x 30 m dan lantai produksi 2 

beridinding kayu dengan luas ± 20 m x 20 m, lantai produksi ini dihubungkan 

oleh sebuah jembatan. Perusahaan ini memiliki  5 orang karyawan tetap yaitu 

Bapak Guspendi (29 tahun), Bapak Simamora (54 tahun), Bapak Nadeak (42 

tahun), Bapak Nasum (40 tahun) dan Bapak Yanto (25 tahun). Sistem kerja pada 

perusahaan ini borongan sehingga semua proses dilakukan setiap karyawan 

hingga selesai kecuali pada bagian finishing yang selalu dilakukan oleh Bapak 

Nasum. Karyawan bekerja selama 8 jam yaitu jam 08.00-17.00 wib. Hasil olahan 

dari industri meubel Sae Niki Group berbagai macam furniture rumah tangga 

seperti lemari, meja, kursi, kaca hias, pintu, berbagai kusen dan produk lainnya 

sesuai permintaan konsumen. 

 

4.1.2 Mesin dan Alat Produksi 

Proses produksi untuk menghasilkan suatu produk tidak terlepas dari peran 

mesin-mesin  dan alat-alat. Berikut ini beberapa mesin-mesin yang digunakan 

dalam industri meubel sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Mesin dan Alat Produksi serta Fungsinya 

No  Mesin dan Alat Fungsi 

1 Mesin ketam Memperbaiki kayu yang tidak rata karena 

penyusutan kayu tidak sama atau menghaluskan 

permukaan kayu 

2 Mesin belah meja Membelah sisi kayu 

3 Mesin pres Mengerjakan perataan dan penghalusan 

permukaan kayu pada sisi memanjang atau 

melebar 

4 Mesin gergaji serkel Memtong sisi kayu 

5 Mesin pahat Membuat lubang memanjang, lubang bulat atau 

lubang pen memanjang pada kayu 

6 Mesin roter Membentuk pola pada tepi kayu agar lebih rapi 

dan menarik 

7 Kompresor dan gun Kompressor adalah mesin yang digunakan untuk 

memberi tekanan pada udara yang menjadi 

sumber tenaga pada spray gun dan beberapa mesin 

lainnya untuk menyemprotkan cat cair kepada 

sebuah bidang permukaan 

8 Martil Pemasangan benda-benda keras ataupun untuk 

memukul paku 

9 Amplas  Menghaluskan permukaan kayu 

10 Meteran  Mengukur benda kerja 

 

4.1.3 Proses Pembuatan Meubel 

Berikut ini merupakan salah satu proses produksi meja hias yang 

dihasilkan oleh Sae Niki Group sebagai berikut: 

1. Langkah awal mengangkat bahan baku dari gudang 

2. Lakukan pengukuran papan untuk tiang pintu seukuran 220 cm.  

3. Papan tersebut dipotong dengan mesin potong 

4. Kemudian papan dibelah menjadi 2 bagian  
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5. Penyikuan sisi samping dan sisi depan papan menggunakan mesin ketam 

siku. 

6. Sisi papan diratakan dengan menggunakan mesin pres 

7. Papan di roter untuk membuat ukiran pada sisi nya 

8. Bagian-bagian meja kemudian dirakit dengan lem fox 

9. Papan yang yang membentuk sebuah meja didempul dan digosok 

10. Diberi cat dasar kemudian diberi cat warna 

 

4.2 Pengolahan Data 

Pada pengolahan data ini, pada tahap awal dengan melakukan 

perbandingan sebelum dipraktekkan managemen higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja dengan sesudah dipraktekkan managemen higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja. Pengolahan data selanjutnya adalah mencari informasi penyebab 

bahaya dengan menggunakan metode events causal and factor analysis (ECFA) 

dan fault tree analysis (FTA). Tujuan akhir dari pengolahan ini adalah 

memberikan perbandingan sebagai usulan perbaikkan terhadap sistem manajemen 

higiene perusahaan dan kesehatan kerja yang didapat dari potensi bahaya yang 

bisa menimbulkan resiko penyakit akibat kerja 

 

4.2.1 Manajemen Higiene Perusahaan 

Upaya untuk menjadikan tenaga sumber daya manusia yang sehat dan 

produktif, kesehatan kerja diartikan sebagai ilmu kesehatan dan penerapannya 

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. Sasaran suatu kegiatan higiene perusahaan adalah faktor 

lingkungan dengan jalan identifikasi bahaya dan pengukuran agar tahu secara 

kualitatif dan kuantitatif bahaya yang sedang di hadapi atau yang mungkin timbul, 

serta tentang resiko faktor bahaya tersebut diselenggarakan tindakan korektif yang 

merupakan prioritas utama waktu itu serta selanjutnya upaya pencegahan yang 

bersifat menyeluruh. 
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4.2.1.1 Potensi Bahaya di Industri Meubel 

Mengenali paparan potensi bahaya yang terjadi pada industri meubel dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Walk-Trough Survey. Tujuan utamanya 

adalah lebih memahami perusahaan secara keseluruhan, produk yang dihasilkan, 

tenaga kerja yang mengerjakan, gambaran umum perusahaan dan lingkungan 

kerja secara keseluruhan. 

Tabel 4.2 Potensi Bahaya Industri Meubel 

No Prosedur  Potensi Bahaya 

1 
Mengangkat bahan baku dari 

gudang 

1. Papan yang diangkat dapat terajtuh 

apabila tangan pekerja licin dan tidak 

konsentrasi 

2. Mengenai benda di belakang atau di 

depan papan  

3. Pekerja  dapat tersandung  

2 Pengukuran papan Tidak ada 

3 Memotong papan 
1. Tangan terkena mesin gergaji 

2. Kaki tertimpa potongan papan 

4 Membelah papan  Tangan terkena mesin belah  

5 Mengetam sisi papan Tidak ada 

6 Mengepres papan 
1. Tangan terjepit kedalam mesin pres 

2. Terhirup debu kayu 

7 Membuat ukiran sisi 
1. Terhirup debu  kayu 

2. Cidera tulang belakang 

8 Memahat papan Terjepit mesin pahat 

9 
Merakit bagian meubel dengan 

lem 
Terhirup gas kimia 

10 Meubel di dempul dan digosok Tergores kayu meubel yang masih kasar 

11 
Meubel diangkat ke ruang 

finishing, dengan gerobak 

1. Meubel akan terjatuh apabila tangan licin 

2. Terjepit meubel yang akan diletakkan 

3. Cedera otot atau musculoskeletal 

disorders 

12 Meubel dipernis dan dicat 
1. Gas pernis dan cat akan terus terhirup  

2. Pernis berbahaya apabila terkena kulit 
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Tabel 4.3 Walk Through Survey (Hasil Survei) 

Nama Perusahaan Industri Meubel Sae Niki Group 

Alamat Perusahaan 
Jalan Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai 

Kota Pekanbaru. 

Hal yang 

Diperiksa 

Uraian  Tindakan 

Perusahaan 

Keterangan  

Jumlah pekerja 5 orang laki-laki   

Lama jam kerja 8 jam (08.00-17.00)   

Lama jam 

istirahat 
1 jam (12-01.00)    

Supervise  

Supervise dilakukan oleh pemilik dan pengelola 

industri, apabila ada hasil kerja yang kurang memuaskan 

maka pengelola akan mengarahkan pekerja untuk 

membenahi hasil kerjanya 

  

Penggunaan 

APD 

Masker sarung tangan dan sepatu safety belum pernah 

diberikan perusahaan terhadap pekerja, ada seorang 

pekerja yang menggunakan sapu tangan sebagai masker 

Tidak ada 

Sebaiknya masker yang 

digunakan adalah masker khusus 

untuk mengurangi pajanan debu 
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Tabel 4.3 Walk Through Survey (Hasil Survei) 

Hal yang 

Diperiksa 

Uraian  Tindakan 

Perusahaan 

Keterangan  

Sanitasi dan 

limbah  

Perusahaan menyediakan toilet dan penampungan air 

bersih untuk pekerja. 

Limbah yang dihasilkan seperti serbuh kayu, sisa 

potongan dan kaleng lem atau cat tidak dilakukan 

pengolahan oleh pihak industri sehingga dibuang di 

sekitar lantai produksi  

Ada 

 

 

 

Tidak ada 

 

 

Bahan Fisis 

1. Debu  

2. Serbuk kayu 

3. Kebisingan yang sering terjadi pada mesin ketam, 

mesin belah dan proses penyemprotan cat impra 

4. Radiasi panas matahari karena lantai produksi yang 

kurang terbuka bahkan dihalangi oleh terpal disalah 

satu sisinya 

5. Pekerja pernah terluka terkena mesin belah  

Tidak ada 
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Tabel 4.3 Walk Through Survey (Hasil Survei) 

Hal yang 

Diperiksa 

Uraian  Tindakan 

Perusahaan 

Keterangan  

Tingkat 

pemajanan  

1. Pemajanan debu berlangsung secara terus menerus 

selagi pekerja masih berada dalam lingkungan kerja 

dan melakukan proses produksi (8 jam/hari). 

2. Tingkat kebisingan saat ini masih bisa terdengar suara 

saat mesin-mesin hidup (2 jam/hari) 

3. Pemajanan radiasi cukup panas karena menggunakan 

atap seng dan sedikit tertutup (8jam/hari) 

Tidak ada  

Metode 

pengendalian 

Masker, namun tidak semua pekerja mau 

menggunakannya 
Tidak ada  

Metode 

pemantauan 

keberhasilan dan 

pemeliharaan 

upaya 

pengendalian 

Dilakukan oleh pemilik dan pengelola pada setiap 

harinya, namun membiarkan pekerja yang tidak 

menggunakan APD, tidak menegur atau juga 

memperingatkannya 

Tidak ada  
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Tabel 4.3 Walk Through Survey (Hasil Survei) 

Hal yang 

Diperiksa 

Uraian  Tindakan 

Perusahaan 

Keterangan  

Bahan kimia  

1. Gas penyemprotan pernis 

2. Lem yang dibiarkan dalam keadaan terbuka dan 

menggunakannya tanpa APD 

3. Cat  

4. Polusi udara ini terjadi saat debu dan bahan kimia 

lainnya berotasi diudara sekitar lingkungan kerja yang 

terus menerus dihirup oleh pekerja 

Tidak ada 

lembar data 

bahaya yang 

ada pada usaha 

meubel ini 

1. Cat yang digunakan cat Impra 

2. Lem yang digunakan lem kayu 

Fox dan lem Aica Aibon 

 

Jalan masuknya  

ke dalam tubuh 

1. Debu dan serbuk kayu masuk langsung melalui rongga 

hidung menuju paru-paru 

2. Gas cat, lem dan pernis masuk langsung melalui 

rongga hidung menuju paru-paru 

3. Debu dan gas kimia masuk melalui kulit  

Tidak ada  
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Tabel 4.3 Walk Through Survey (Hasil Survei) 

Hal yang 

Diperiksa 

Uraian  Tindakan 

Perusahaan 

Keterangan  

Tingkat 

pemajanan 

Pajanan gas dari penyemprotan cukup tinggi karena 

pekerja tidak menggunakan APD sama sekali 
Tidak ada  

Upaya 

pengendalian 

yang sudah 

dilakukan 

1. Menggunakan masker, namun tidak semua pekerja 

mau menggunakan.  Masker yang digunakan kain 

sapu tangan 

2. Ventilasi alami terbuka 

Tidak ada  

Metode 

pemantauan 

keberhasilan dan 

pemeliharaan 

upaya 

pengendalian 

Dilakukan oleh pemilik dan pengelola pada setiap 

harinya, namun membiarkan pekerja yang tidak 

menggunakan APD, tidak menegur atau juga 

memperingatkannya 

Tidak ada  

Kebisingan  

Kebisingan terjadi ketika semua mesin menyala 

bersamaan dan suara dari kompresor saat proses 

penyemprotan pernis dan cat 

Tidak ada  
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Tabel 4.3 Walk Through Survey (Hasil Survei) 

Hal yang 

Diperiksa 

Uraian  Tindakan 

Perusahaan 

Keterangan  

Pencahayaan  
Pencahayaan cukup baik karena ruangan cukup terbuka 

dan mencukupi untuk memperoleh sinar matahari  
  

Kesehatan dan 

kesejahteraan 

Pengobatan pribadi karyawan. Pemilik usaha tidak 

menyediakan P3K atau alat kesehatan lainnya di tempat 

kerja 

  

Toilet dan ruang 

istirahat 
Toilet 1 dan tidak ada  ruang istirahat   

Sarana makan 

dan minum 
Tidak ada fasilitas makan dan minum dari perusahaan   

Pemeriksaan 

kesehatan 

Tidak ada pemeriksaan kesehatan awal masuk ataupun 

berkala 
  

 

 

 

 



IV-11 
 

4.2.1.2 Upaya Pengendalian Higiene Industri Meubel 

Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan masalah higiene perusahaan 

dan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut: 

1. Pengendalian administrasi  

Pengendalian secara administrasi dapat dilakukan dengan memfokuskan pada 

sistem manajemen pemaparan. Langkah yang dilakukan dalam pengendalian 

administratif adalah Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Pemakaian Alat 

Pelindung Diri (APD) berupa masker, sarung tangan dan sepatu safety 

dilakukan untuk mengurangi resiko bahaya kerja. Menggunakan masker 

bertujuan untuk menghindari terjadinya paparan langsung debu masuk ke 

hidung apabila dilakukan secara terus-menerus berakibat pada paru-paru. 

Selain itu masker juga berfungsi untuk menghindari kontak langsung antara 

gas kimia yang dihasilkan oleh zat kimia seperti cat, lem dan pernis yang 

berbahaya bagi sistem syaraf manusia, dengan menggunakan masker partikel-

partikel berbahaya yang dihasilkan zat kimia dapat tersaring.  

Pemakaian sarung tangan bertujuan untuk menghindari terjadinya luka oleh 

tangan yang bisa diakibatkan oleh permukaan kayu yang kasar dan melindung 

jari- jari terkena mata pisau mesin, selain itu sarung tangan berfungsi untuk 

menghindari iritasi kulit saat karyawan memegang bahan-bahan kimia, sarung 

tangan juga berguna untuk menghindari karyawan terkena arus listrik dari 

mesin-mesin yang digunakan. 

Pemakaian sepatu safety bertujuan untuk melindungi kaki dari tertimpa bahan 

baku, produk ataupun alat yang digunakan karena bagian depan sepatu 

dilengkapi dengan bahan keras sehingga kemungkinan kecil kaki akan 

tertimpa, sepatu safety juga berfungsi untuk menghindari benturan dengan 

benda-benda berat seperti besi pada bagian bawah mesin, sudut papan dan 

tertusuk benda tajam. Menggunakan sepatu safety juga diperlukan saat  proses 

finishing, untuk menghindari kaki terkena bahan kimia berbahaya, kaleng 

bekas cat yang berserakan disekitar area produski, menghindari kaki tertusuk 

serbuk kayu yang tajam, jasad renik dan tergelincir saat memindahkan papan 

ke ruang produksi.  
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Gambar 4.1 Penggunaan alat Pelindung Diri (APD) 

2. Pengendalian Teknis 

Pengendalian teknis  ini memiliki dua dasar pemikiran dalam menurunkan 

resiko yaitu melalui menurunkan probabilitas bahaya atau paparan serta 

menurunkan tingkat keparahan suatu bahaya atau paparan. 

a. Subsitusi  

Jam kerja normal dalam sehari 8 jam (termasuk 1 jam istirahat), dan dalam 

hal ini sudah sesuai dengan kemampuan seseorang dalam sehari, yaitu 8 

jam sampai 10 jam. Sikap kerja dalam bekerja harus dalam sikap yang 

ergonomis sehingga dapat mencapai efisiensi dan produktivitas kerja yang 

optimal dan memberikan rasa aman dalam bekerja. Untuk di lokasi 

lapangan umumnya karyawan bekerja dengan sikap kerja berdiri. 

Karyawan tersebut melakukan variasi kerja sendiri seperti berdiri, duduk 

dan jongkok. Sikap kerja yang benar, bervariasi dan istirahat yang cukup 

serta didukung dengan alat kerja dan tempat kerja yang ergonomi sangat 

diperlukan dalam rangka mencegah timbulnya berbagai PAK seperti sakit 

pinggang (low back pain), sehingga pekerja dapat bekerja secara nyaman 

dan tenang. 

Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi pada karyawan industry 

meubel Sae Niki Group yang bekerja dilapangan lantai produksi, karyawan 
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seringkali melakukan sikap kerja yang tidak ergonomis seperti 

membungkuk, menjangkau dan berdiri dalam waktu yang lama. Hal ini 

disebabkan karena modifikasi peralatan tidak disesuaikan dengan tubuh 

seperti contoh gambar dibawah ini. 

  

(a)        (b) 

Gambar 4.2  Subsitusi Sikap Kerja 

Berdasarkan gambar (a) dapat diketahui kurangnya keserasian antara 

manusia, peralatan dan lingkungan kerja pada meja mesin roter yang 

mengakibatkan karyawan bekerja dengan cara membungkuk dalam waktu 

yang cukup lama. Upaya pengendalian teknis yang dapat dilakukan yaitu 

subsitusi dengan cara mengganti posisi produk yang akan diproses pada 

tempat yang lebih tinggi untuk mengurangi posisi-posisi yang janggal 

yang dapat berakibat pada cedera otot karyawan. 

b. Eliminasi  

Industri meubel Sae Niki Group perlu malakukan modifikasi tangga dan 

tempat duduk dalam kegiatan mengangkat benda atau barang-barang 

seperti bahan baku dan produk yang mempunyai berat puluhan kilogram 

harus menggunakan alat bantu seperti gerobak atau mobil pick up agar 

tidak terjadi bahaya seperti tertimpa, terpeleset dan tersandung. Keadaan 

lantai produksi dengan jarak yang cukup jauh dan cukup berbahaya untuk 

mengangkat benda- benda berat terus menerus. Selain jarak, kondisi 
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tangga yang ada di lingkungan kerja juga tidak memungkinkan untuk 

karyawan lewati saat mengangkat benda- benda berat 

 
       (a)      (b) 

Gambar 4.3 Eliminasi Bahaya 

Berdasarkan gambar (a) dapat di ketahui seorang karyawan yang 

mengangkat bahan baku dari gudang yang terletak cukup jauh dengan 

laintai produksi. Untuk diproses bahan baku tersebut harus dipindahkan 

dengan cara diangkat dan melewati tangga seperti gambar (b) yang 

berbahaya bagi karyawan karena bisa menyebabkan karyawan terpleset 

ataupun tertimpa benda yang dibawa. Upaya pengendalian yang dapat 

dilakukan untuk menghilangkan bahaya yang akan menimpa karyawan 

yaitu eliminasi dengan cara menyediakan alat bantu untuk memindahkan 

benda-benda berat dan memodifikasi bentuk tangga untuk menghilangkan 

bahaya. 

 

4.2.2 Events And Causal Factor Analysis (ECFA) 

Penerapan metode Event and Causal Factor Analysis (ECFA) dalam 

menginvestigasi kemungkinan bahaya kerja yang terjadi pada karyawan industri 

meubel Sae Niki Group. Dari Tabel 4.2 diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

indikator bahaya yang sering terjadi pada industri meubel Sae Niki Group sebagai 

berikut: 

1. Tangan terkena mesin produksi 
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2. Tertimpa bahan baku atau produk 

3. Terhirup debu, serbuk kayu dan zat kimia 

4. Cedera otot atau  musculoskeletal disorders 

4.2.2.1 Tangan Terkena Mesin Produksi 

  Investigasi Event and Causal Factor Analysis (ECFA) bahaya tangan 

terkena mesin produksi sebagai berikut: 

1. Kronologi Kejadian Tangan Terkena Mesin Produksi 

Bahaya tangan terkena mesin terjadi karena saat melakukan proses produksi 

lebih sering terjadi interaksi antara mesin, bahan baku dan tangan. Bahaya  ini 

terjadi ketika bahan baku dengan permukaan yang kasar harus dibantu 

dorongan tangan untuk masuk ke mata pisau apabila pekerja tidak konsentarsi 

melakukan pekerjaannya akan menyebabkan tangan terbawa menuju mata 

pisau.  

Bahaya ini pernah terjadi yang dialami oleh Bapak Gusri (29 Tahun). Ketika 

itu Bapak Guspendi menyelesaikan suatu produk yaitu kitchen set, setelah 

melalui beberapa proses produksi, tahap selanjutnya yang akan dilakukannya 

adalah membelah tripleks sebagai pembatas antara ruang. Dengan posisi 

tangan kiri pada bagian depan perlahan tripleks tersebut didorong menuju 

mata pisau mesin belah tanpa menggunakan sarung tangan ataupun alat 

pelindung diri (APD) lainnya, karena kecepatan mesin dan bahan yang akan 

di belah tipis sehingga jari jempol Bapak Gusri terluka oleh mesin belah. 

Melihat kondisi jempol tangan Bapak tersebut robek dan berceceran darah 

kemudian pihak perushaan membawa bapak tersebut ke klinik. Luka ditangan 

tersebut hanya diberi beberapa obat anti biotik untuk menghindari infeksi dan 

dibalut perban tanpa dijahit. Akibat luka Bapak tersebut tidak masuk bekerja 

selama 2 hari. (Investigasi 2017) 

2. Kerugian yang Ditimbulkan oleh Bahaya Tangan Terkena Mesin Produksi 

Kerugian yang ditimbulkan oleh bahaya tangan terkena mesin produksi 

berupa demam, luka robek dan berkurangnya produktivitas sehingga terjadi 

keterlambatan produk. 
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3. Diagram Event and Causal Factor Analysis (ECFA) bahaya Tangan Terkena 

Mesin Produksi 

Tangan terkena 

mesin produksi

Bahan baku rusak

Tidak 

menggunakan 

sarung tangan

Kondisi mesin dan 

bahan baku

Kontak fisik 

dengan benda 

tajam

Sikap abai terhadap 

pentingnya kesehatan dan 

keselamatan

Perusahaan tidak 

menyediakan Alat 

Pelindung Diri 

(APD)

Karyawan 

tidak meminta 

disediakan 

APD

Tidak ada aturan dan 

sanksi tegas dari 

perusahaan

Menggunakan APD 

mengganggu kecepatan 

kerja

Perbaikan manajemen 

HIPERKES dan 

keselamatan kerja

Menyediakan APD yang 

diperlukan karyawan

Proses produksi 

dibantu dorongan 

tangan masuk ke 

mesin

Jari terlalu dekat dengan 

mata pisau mesin

Bahan yang diproses 

terlalu kecil dan sulit 

untuk di pegang

Mesin mati dan 

tiba-tiba hidup 

kembali

Kecepatan makan 

mata pisau mesin

 
Gambar 4.4 ECFA Chart Potensi  Bahaya Tangan Terkena Mesin Produksi 

4. Analisa Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Bahaya Tangan Terkena 

Mesin Produksi.  

Berdasarkan diagram ECFA tersebut didapat analisa sebagai berikut: 

a. Direct Cause atau penyebab dasar dari bahaya ini adalah kecepatan mesin 

yang tidak terkendali saat terjadi kontak fisik antara mesin dan tangan 

karena jarak antara tangan dan mesin cukup berdekatan dan gesekan 

permukaan alas mesin dengan bahan baku selain itu, ukuran bahan baku 
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yang sulit untuk dipegang disertai kurangnya perhatian terhadap 

penggunaan alat keselamatan. 

b. Root Cause atau akar permasalahan dari bahaya ini adalah perusahaan 

yang tidak memiliki manajemen HIPERKES dan keselamatan kerja serta 

tidak ada penyediaan APD bagi setiap karyawan. Sedangkan akar 

permasalahan dari sisi karyawan adalah kurangnya perhatian terhadap 

pentingnya penggunaan alat keselamatan diri dan beranggapan bahwa alat 

pelindung diri yang digunakan hanya menghambat kecepatan kerja. 

c. Contribution Cause atau faktor lain yang berkontribusi adalah tidak 

adanya tindakan tegas dan pemantauan setiap harinya dari perusahaan 

terhadap karyawan yang tidak menggunakan APD dan proses pekerjaan 

yang dilakukan kebiasaan dan kenyamanan. 

5. Rekomendasi BahayaTangan Terkena Mesin Produksi 

Supaya bahaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang maka perlu  

dilakukan rekomendasi yaitu melakukan perbaikan manajemen higiene 

perusahaan dan kesehatan kerja serta keselamatan kerja dan penyediaan alat-

alat keselamatan kerja (APD) seperti sarung tangan, perusahaan juga perlu 

melakukan peninjauan berkala setiap hari untuk menggunakannya dan 

mencegah kebiasaan kerja yang berdampak pada kecelakaan kerja. 

 

4.2.2.2 Kaki Tertimpa Bahan Baku dan Produk 

Investigasi Event and Causal Factor Analysis (ECFA) bahaya kaki 

tertimpa bahan baku dan produk sebagai berikut: 

1. Kronologi Kejadian Kaki Tertimpa Bahan Baku ataupun Produk 

Kejadian kaki tertimpa terjadi ketika karyawan memindahkan bahan baku 

ataupun produk dengan menggunakan gerobak yang disebabkan karyawan 

yang tidak hati-hati membawa barang tersebut serta kapasitas beban yang 

mampu dibawa gerobak. 

Kejadian ini pernah terjadi pada Bapak Simamora (54 Tahun) saat 

memindahkan produk meja dari ruang produksi ke ruang finishing,, produk 

meja dibawa menggunakan gerobak yang diisi sebanyak 3 meja dengan 
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kondisi lantai produksi yang menanjak menggunakan tangga menyebabkan 

salah satu meja jatuh dan menimpa kaki Bapak Simamora dan mengenai 

jempol kaki kanan dan lecet pada punggung kaki. Saat kejadian ini terjadi, 

Bapak Simamora hanya menggunakan sandal jepit sehingga tidak ada 

pelindung kaki yang menghalangi kaki terkena meja. Luka yang terjadi pada 

Bapak tersebut tidak dibawa ke klinik hanya dicuci dengan air dan diberi anti 

septik milik pengelola perusahaan. Karena kejadian tersebut menyebabkan 

kaki Bapak tersebut bengkak dan bagian kuku terbuka disertai rasa ngilu 

sehingga Bapak Simamora tidak bisa melakukan aktivitasnya pada hari 

tersebut. 

2. Kerugian yang Ditimbulkan Kejadian Kaki Tertimpa Bahan Baku dan Produk 

Kerugian yang ditimbulkan dari kejadian ini adalah cedera pada kaki berupa 

terkilir, lecet dan kuku terluka serta bengkak. Posisi karyawan yang 

memindahlkan meja dan mengangkat gerobak juga dapat berdampak penyakit 

sendi pada karyawan apabila dilakukan secara terus menerus karena beban 

yang dibawa tidak sesuai dengan kapasitas alat transportasi. Selain itu meja 

yang terjatuh terjadi lecet dan pecah pada bagian kaki meja dan harus 

diperbaiki. 

3. Diagram Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Kejadian Kaki Tertimpa 

Bahan Baku ataupun Produk 
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bahan baku dan 

produk
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menggunakan 

sepatu safety

Mengangkat beban 

terlalu berat

Lingkungan kerja 

tidak rata

tangga yang terlalu 

terjal

Kondisi fisik yang 

tidak sesuai dengan 

pekerjaan

Potongan kayu, 

serbuk kayu dan 

kaleng berserakan

Tidak ada inisiatif 

karyawan untuk 

membersihkan

Bekerja sambil 

bercanda

Tidak fokus dan 

tidak hati-hati

Sikap abai terhadap 

pentingnya kesehatan dan 

keselamatan

Perusahaan tidak 

menyediakan Alat 

Pelindung Diri 

(APD)

Karyawan 

tidak meminta 

disediakan 

APD

Tidak ada aturan dan 

sanksi tegas dari 

perusahaan

Menggunakan APD 

mengganggu kecepatan 

kerja

Perbaikan manajemen 

HIPERKES dan 

keselamatan kerja

Menyediakan APD yang 

diperlukan karyawan

 
Gambar 4.5 ECFA Chart Potensi Kaki Tertimpa Bahan Baku Dan Produk 
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4. Analisa Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Kejadian Kaki Tertimpa 

Bahan Baku dan Produk 

Berdasarkan diagram ECFA tersebut didapat analisa sebagai berikut: 

a. Direct Cause atau penyebab dasar terjadinya bahaya ini adalah kedaan 

jalan yang menanjak dan banyaknya tumpukan kayu dan kaleng bekas 

disekitar area kerja kemudian muatan gerobak yang melampaui kapasitas 

gerobak sehingga terjadi gerakan tidak terkendalikan oleh karyawan saat 

meja jatuh dan kondisi karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung 

diri. 

b. Root Cause atau akar permasalahan dari kejadian ini adalah kurangnya 

perhatian pihak perusahaan terhadap pekerja dengan lingkungan kerja 

yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya kerja. Manajemen HIPERKES 

dan keselamatan kerja perusahaan yang tidak menyediakan alat pelindung 

diri. Sedangkan permasalahan dari karyawan adalah kurangnya perhatian 

terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karena tidak menggunakan 

APD. 

c. Contributing Cause atau faktor lain yang berkontribusi terhadap kejadian 

kaki tertimpa bahan baku atau produk yaitu tidak adanya aturan tegas 

pemilik ataupun penngelola terhadap karyawan yang tidak menggunakan 

APD sehingga sikap abai karyawan terhadap kesehatan dan keselamatan 

kerja terus terjadi. 

5. Rekomendasi Bahaya Kerja Tertimpa Bahan Baku Dan Produk  

Rekomendasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya bahaya kaki 

tertimpa bahan baku dan produk dimasa yang akan datang yaitu sebaiknya 

perusahaan memperbaiki manajemen higiene perusahan dan kesehatan kerja 

(HIPERKES) serta keselamatan kerja dengan cara menyediakan alat- alat 

keselamatan atau alat pelindung diri (APD). Selain itu lakukan pemantauan 

berkala oleh pihak perusahaan terhadap karyawan untuk menggunakan nya 

APD yang bertujuan mengurangi resiko kerugian kesehatan karyawan dan 

kerugian perusahaan. 
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4.2.2.3 Terhirup Debu, Serbuk Kayu dan Gas Kimia 

Investigasi Event and Causal Factor Analysis (ECFA) terhirup debu, 

serbuk kayu dan gas kimia sebagai berikut: 

1. Kronologi Kejadian Terhirup Debu, Serbuk Kayu dan Gas Kimia 

Kronologi kerjadi terhirup debu, serbuk kayu dan gas kimia terjadi akibat 

proses produk pada industri meubel yang menghasilkan limbah debu dan 

serbuk kayu. Setiap proses produksi pada semua mesin menghasilkan debu 

kayu dan pada kejadian ini semua karyawan akan terkena resiko terhirup 

debu, serbuk kayu dan zat kimia. Contoh dari kejadian ini yaitu Bapak 

Nadeak (42 Tahun) yang bekerja pada ruang finishing,. Aktivitas diruang 

finishing, tidak terlepas dari zat kimia seperti thinner, pernis, cat dan bahan 

kimia lainnya yang diperlukan dalam produksi meubel. Pekerjaan pada ruang 

finishing, ini dilakukan Bapak Nadeak sudah 15 tahun tanpa menggunakan 

alat pelindung diri (APD) apapun. Bapak Nadeak pernah mengalami pusing 

setelah menyemprotkan pernis dan cat pada produk, hal ini disebabkan karena 

bau yang dihasilkan zat kimia sangat menyengat. Kulit tangan Bapak Nadeak 

juga pernah mengalami bentolan-bentolan kecil yang sangat gatal akibat 

terkena zat kimia tersebut. Namun kejadian tersebut tidak pernah ditanggapi 

baik dari perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri sehingga tidak 

pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan karyawan. 

2. Kerugian yang Ditimbulkan Kejadian Terhirup Debu, Serbuk kayu dan Gas 

Kimia 

Kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini adalah menurunnya kesehatan 

pekerja karena pengaruh debu dan gas zat kimia yang masuk secara terus 

menerus kedalam tubuh tanpa ada pemeriksaan kesehatan dari pihak 

perusahaan maupun pihak karyawan. Pengaruh kesehatan yang terjadi antara 

lain terjangkit sakit paru-paru, batuk dan flu serta iritasi pada kulit. 

3. Diagram Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Kejadian Terhirup Debu, 

Serbuk kayu dan Gas Kimia 
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Gambar 4.6  ECFA Chart Potensi Bahaya Terhirup Debu Serbuk Kayu dan Gas 

   Zat Kimia 

4. Analisa Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Kejadian Terhirup Debu, 

Serbuk kayu dan Gas Kimia 

Berdasarkan diagram ECFA tersebut didapat analisa sebagai berikut: 

a. Direct Cause atau penyebab dasar terjadinya kejadian terhirup debu, 

serbuk kayu dan gas kimia adalah proses produksi dalam setiap prosesnya 

menghasilkan debu dari serbuk kayu dan gas zat kimia. Selain itu kondisi 

lingkungan kerja yang tertutup membuat pertukaran udara tidak sempurna 

disekitar area kerja. 

b. Root Cause atau akar permasalahan terjadinya kejadian terhirup debu, 

serbuk kayu dan gas kimia adalah limbah yang dihasilkan oleh industri 

meubel Sae Niki Group seperti serbuk kayu dan kaleng bekas cat lem atau 

bahan yang dibutuhkan lainnya tidak mendapatakan penanganan khusus  

dari pihak perusahaan sehingga berserakan disekitar area kerja.  
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c. Contributing Cause atau faktor lain yang berkontribusi terjadinya kejadian 

terhirup debu, serbuk kayu dan gas kimia adalah tidak adanya aturan tegas 

dari pemilik dan pengelola perusahaan dan permasalahan pada manajemen 

HIPERKES dan keselamatan kerja sehingga karyawan tetap abai terhadap 

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. 

5. Rekomendasi Kejadian Terhirup Debu Serbuk Kayu Dan Gas Kimia 

Rekomendasi yang diberikan sebagai upaya mencegah dan menguragi jumlah 

debu dan gas kimia yang masuk kedalam tubuh dimasa yang akan datang 

maka perlu dilakukan perbaikan manajemen higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja serta keselamatan kerja karyawan dengan cara memperbaiki 

sirkulasi udara pada lingkungan kerja dan menyediakan alat pelindung diri 

yang dibutuhkan karyawan industri meubel dan melakukan pemantauan 

terhadap kerja karyawan. Rekomendasi terhadap karyawan itu sendiri perlu 

dilakukan pemeriksaan berkala dan mengetahui bahan debu kayu dan gas 

kimia yang dihirup secara terus menerus. 

 

4.2.2.4 Cedera Otot atau Musculoskeletal Disorders 

Investigasi Event and Causal Factor Analysis (ECFA) cedera otot dan 

musculoskeletal disorders sebagai berikut: 

1. Kronologi Kejadian Cedera Otot atau Musculoskeletall Disorders 

Terjadinya cedera otot atau musculoskeletall disorders akibat dari posisi kerja 

yang salah karena pada umumnya karyawan industri meubel lebih 

mengutamakan bagaimana proses pengerjaan yang mereka lakukan cepat 

selesai. Faktor-faktor penyebab musculoskeletall disorders yaitu faktor 

pekerjaan seperti peregangan otot yang berlebihan, aktivitas berulang dan 

sikap kerja, faktor umur, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, kemampuan 

kerja fisik, masa kerja, faktor lingkungan kerja dan terlalu lama berdiri.  

Cedera pernah dialami oleh semua karyawan pada industri meubel Sae Niki 

Group karena tuntutan pekerjaan yang cukup beresiko pada cedera otot atau 

musculoskeletall disorders. Dalam 8 jam kerja setiap harinya mereka diberi 

waktu istirahat 1 jam dan selama 7 jam mereka berdiri untuk melakukan 
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proses produksi, hal ini menyebabkan kebas pada bagiian tumit kaki, 

pinggang dan perlahan-lahan elastisitas jaringan akan berkurang, otot menjadi 

tegang dan rasa tidak nyaman pada daerah punggung. Selain itu beberapa 

kondisi membuat karyawan untuk membungkuk dalam waktu yang cukup 

lama dengan keadaan tangan menjangkau untuk bekerja diakibatkan desain 

stasiun kerja.  

2. Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Cedera Otot atau Musculoskeletall 

Disorders 

Kerugian yang dialami akibat terjadinya cedera otot atau musculoskeletall 

disorders pada karyawan industri meubel Sae Niki Group adalah terasa nyeri 

pada bagian otot leher, otot lengan, bahu dan pinggang. 

3. Diagram Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Cedera Otot atau 

Musculoskeletall Disorders 

Cedera otot atau 

musculoskeletall 

disorders 

Posisi desain tidak 
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kerja
Fisik karyawan Sikap kerja
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monoton

ruang produksi dan 

finishing berjauhan
Masa kerja

Umur 

Menggunakan waktu 

istirahat untuk merokok

Bekerja dengan 

posisi janggal

Terlalu lama berdiri
Usia lanjut 

menyebabkan satbilitas 

otot berkurang

Banyak posisi 

menjangkau dan 

membungkuk

Sikap kerja tidak 

alamiah

 
Gambar 4.7 ECFA Chart Potensi Bahaya Cedera Otot atau Musculoskeletall 

     Disorders 
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4. Analisa Event and Causal Factor Analysis (ECFA) Cedera Otot atau 

Musculoskeletall Disorders.  

Berdasarkan diagram ECFA tersebut didapat analisa sebagai berikut: 

a. Direct Cause atau penyebab dasar musculoskeletall disorders yaitu desain 

stasiun kerja yang tidak ergonomi karena kurang dilakukan penseraisan 

antara pekerja dan alat yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya gerakan menjangkau dan membungkuk oleh karyawan dalam 

proses produksi. Untuk melakukan finishing,, karyawan mengangkat 

produk dari ruang produksi keruang finishing, dengan jarak ±50m.  

b. Root Cause atau akar permasalahan terjadinya cedera otot atau 

musculoskeletall disorders adalah sikap kerja karyawan yang salah karena 

karyawan tidak mempertimbangkan kesehatan otot sehingga karyawan 

melakukan gerakan-gerakan yang janggal yang beresiko pada otot. Sikap 

kerja yang tidak alamiah yang sering dilakukan karyawan karena 

mengutamakan kebiasaan dan kecepatan kerja.  

c. Contributing Cause atau faktor lain yang berkontribusi terjadinya cedera 

otot atau musculoskeletall disorders adalah sikap kurang perhatian pemilik 

dan pengelola terhadap kesehatan karyawan dan tidak adanya aturan tegas 

bagi karyawan yang tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

5. Rekomendasi Kejadian Cedera Otot atau Musculoskeletall Disorders  

Rekomendasi yang diberikan sebagai upaya mencegah dan menguragi 

terjadinya cedera otot atau musculoskeletall disorders dimasa yang akan 

datang maka perlu dilakukan perbaikan manajemen higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja serta keselamatan kerja karyawan dengan cara menyediakan 

SOP dibutuhkan karyawan industri meubel dan melakukan pemantauan 

terhadap kerja karyawan. 
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4.2.3 Fault Tree Analysis (FTA) 

Potensi sumber bahaya yang terjadi di industri meubel ini dapat diketahui 

dengan membangun pohon keselahan (fault tree) yaitu suatu analisis pohon 

kesalahan secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Potensi Bahaya Industri Meubel 

No Prosedur  Potensi Bahaya 

1 Memotong papan 
1. Tangan terkena mesin gergaji 

2. Kaki tertimpa potongan papan 

2 Membelah papan  
Tangan terkena mesin belah saat 

mendorong papan ke mata pisau mesin 

3 Membuat ukiran sisi 
1. Terhirup debu  kayu 

2. Cidera tulang belakang 

4 
Merakit bagian meubel dengan 

lem 
Terhirup gas kimia 

5 Meubel di dempul dan digosok Tergores kayu meubel yang masih kasar 

6 
Meubel diangkat ke ruang 

finishing, dengan gerobak 

1. Meubel akan terjatuh apabila tangan 

licin 

2. Cedera otot atau musculoskeletal 

disorders 

7 Meubel dipernis dan dicat 

1. Gas pernis dan cat akan terus terhirup 

apabila tidak menggunakan masker 

2. Pernis berbahaya apabila terkena kulit 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 indikator bahaya yang sering terjadi pada industri 

meubel Sae Niki Group sebagai berikut: 

1. Kaki tertimpa bahan baku atau produk 

2. Tangan terkena mesin produksi 

3. Terhirup debu, serbuk kayu dan zat kimia 

4. Cedera otot atau  musculoskeletal disorders 
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Gambar 4.8  Model FTA Potensi Bahaya Kaki Tertimpa Bahan Baku dan Produk  
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Gambar 4.9 Model FTA Potensi Bahaya Tangan Terkena Mesin Produksi 
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Gambar 4.10 Model FTA Potensi Bahaya Terhirup Debu, Serbuk Kayu dan Zat Kimia 
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Gambar 4.11 Model FTA Potensi Bahaya Cedera Otot atau Musculoskeletal Disorders 
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Dengan membangun fault tree diatas maka dapat diketahui penyebab 

utama kecelakaandari setiap kecelakaan di perusahaan dan mengetahui tindak 

perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human) serta 

keadaan-keadaan yang tidak aman (usafe condition) sehingga dapat dianalisis 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Potensi Kecelakaan 

No Potensi Bahaya Tindakan Tidak Aman Kondisi Tidak Aman 

1 Kaki tertimpa 
- karyawan tidak 

menggunakan sepatu 

safety 

- Tidak konsentrasi  dan 

tidak hati-hati  

- Tangan licin 

- Karyawan kurang 

memperhatikan kondisi 

lingkungan sekitar 

- Tidak tersedia sepatu safety 

- Merasa tidak nyaman saat 

memakai sepatu safety 

- Lingkungan kerja yang 

berserakan 

- Lingkungan kerja tidak rata 

- Peraturan kurang tegas  

 

2 - Tangan terkena 

mesin 

 

- Tidak menggunakan 

sarung tangan 

- Bekerja sambil bercanda 

dan tidak konsentrasi 

- Sarung tangan tidak tersedia 

- Lingkungan kerja tidak 

kondusif 

- Listrik tiba-tiba mati 

- Bahan baku atau mesin rusak 

3 - Terhirup debu 

kayu dan gas 

kimia 

- Tidak menggunakan 

masker 

- Pekerja tidak biasa  

menggunakan masker 

- Letak kaleng lem terlalu 

dekat dengan hidung 

- Tidak ada tindakan 

khusus perusahaan 

terhadap limbah 

 

- Aktivitas mesin menghasilkan 

debu 

- Lingkungan kerja tertutup 

- Sirkulasi udara tidak 

sempurna 

- Masker tidak tersedia 

4 - Cedera otot atau 

musculoskeletal 

disorders 

- Kebiasaan kerja yang 

salah 

- Posisi kerja yang salah 

- Posisi kerja monoton 

- Tidak melakukan 

peregangan sebelum dan 

setelah bekerja 

- Desain stasiun kerja tidak 

ergonomi 

- Jarak lantai produksi 

berjauhan 

- Banyak kondisi menjangkau 

dan membungkuk 
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Setelah melakukan analisa berdasarkan tindakan tidak aman dan kondisi 

tidak aman selanjutnya menyimpulkan solusi berdasarkan hasil analisis sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Penyebab Bahaya dan Solusi 

No  Jenis Penyebab Bahaya Kerja Solusi 

1 Kaki tertimpa bahan baku, produk 

atau alat kerja 

1. Mendisiplinkan dan menyadarkan 

pekerja arti pentingnya pemakaian 

alat pelindung diri serta memberi 

tahu resiko dan kerugian yang 

ditimbulkan baik dirinya maupun 

pihak perusahaan akibat dari 

kecelakaan kerja yang dialami oleh 

pekerja itu sendiri. 

2. Menyediakan sepatu safety 

3. Mengusahakan agar tangan tetap 

kering saat mengangkat meubel 

4. Sehabis memegang sesuatu yang 

berair ataupun berlemak, segera 

untuk membersihkan tangan 

5. Berkonsentrasi penuh saat 

sedang mengangkat meubel 

6. Menjaga agar tempat kerja selalu 

dalam keadaan bersih dan tidak 

licin 

7. Menaruh peralatan di tempat 

yang semestinya, agar tidak 

tersandung saat mengangkat 

meubel 
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Tabel 4.6 Penyebab Bahaya dan Solusi 

No  Jenis Penyebab Bahaya Kerja Solusi 

2 Tangan terkena mesin 1. Menyediakan sarung tangan. 

2. Mendisiplinkan dan menyadarkan 

pekerja arti pentingnya pemakaian 

alat pelindung diri serta memberi 

tahu resiko dan kerugian yang 

ditimbulkan baik dirinya maupun 

pihak perusahaan akibat dari 

kecelakaan kerja yang dialami oleh 

pekerja itu sendiri. 

3. Memperhatikan keadaan mesin dan 

bahan baku sebelum digunakan. 

3 Terhirup debu dan gas kimia 1. Menyediakan masker 

2. Pekerja diberikan masker yang 

menutupi hidung dan mulut dan 

pekerja diwajibkan 

menggunakannya disaat bekerja 

sebagai pelindung hidung dari debu 

dan gas kimia. 

3. Tumpukan serbuk kayu dan kaleng 

cat di lantai produksi dibersihkan 

secara berkala. 

4. Memperluas pertukaran udara agar 

lebih sempurna 

4 Cidera otot atau musculoskeletal 

disorders 

1. Melakukan peregangan tubuh saat 

mengangkat dan meletakkan 

meubel 

2. Menjaga agar nutrisi tetap terjaga 

3. Saat cedera keseleo segera 

mendapatkan pertolongan pertama 

4. Jam istirahat yang cukup untuk 

karyawan 
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Tabel 4.6 Penyebab Bahaya dan Solusi 

No  Jenis Penyebab Bahaya Kerja Solusi 

5 Bekerja sambil bercanda, bermain HP Melakukan teguran langsung terhadap 

pekerja yang bersangkutan serta 

memberikan peringatan yang tegas. 

6 Merasa membuat proses kerja yang 

panjang 

Sebaiknya pihak perusahaan 

memberikan bonus gaji kepada para 

pekerja yang mengikuti prosedur agar 

para pekerja tidak bosan akan aktivitas 

yang dijalaninya selama dia bekerja. 

7 Tidak mengikuti instruksi kerja dan 

tidak bekerja dengan prosedur 

a. Memberi sanksi kepada pekerja yang 

tidak mengikuti instruksi. 

b. Bagi pihak perusahaan memberikan 

prosedur kerja terhadap pekerja agar 

pekerja dapat bekerja sesuai dengan 

prosedur. 

8 Mengangkat beban yang berat Sebaiknya pekerja menambah alat bantu 

atau pekerja dapat mengurangi beban 

yang diangkut. 

9 Kurang pengetahuan dan kesadaran 

pekerja tentang K3 

a. Pekerja diberikan pengarahan maupun 

pelatihan oleh pihak perusahaan atau 

manajemen terhadap bahaya kecelakaan 

didalam bekerja. 
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4.2.4 Usulan Manajemen Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja 

Industri meubel Sae Niki Group tidak memiliki sistem manajemen higiene 

perusahaan dan kesehatan kerja, untuk itu perlu dilakukan perbaikan manajemen 

melalui pembuatan Standard Operation Procedure (SOP) keselamatan kerja 

pembuatan meubel yaitu: 

Judul: 

Pembuatan Meubel 

Nama Dokumen: 

SOP 

Revisi: 

Tanpa Revisi 

Tanggal pembuatan: 

15 Oktober 2017 

Halaman: 

1-4 

1. Pemindahan Bahan Baku 

a. Pastikan keadaan tangan tidak licin. 

b. Pilih papan yang layak digunakan, pastikan papan tidak dalam keadaan 

basah atau rusak 

c. Angkat papan dengan kedua tangan, kaki  dibuka dengan satu kaki sedikit 

ke depan dari kaki yang lain, jaga punggung tetap lurus dan kepala juga 

lurus selama mengangkat. 

d. Letakkan papan dalam pick up dengan posisi memanjang. 

2. Pemotongan Papan 

a. Pastikan mesin layak untuk dioperasikan (kondisi mesin penggerak dan 

jaringan listrik). 

b. Ukur papan yang akan dipotong sesuai kebutuhan. 

c. Pastikan kedudukan meja dan gergaji sudah siku, meja dan stopper siku 

d. Gunakan sarung tangan. 

e. Gergaji papan dengan posisi berdiri 

f. Kedua tangan kanan memegang kayu hasil potong  

3. Pengetaman Papan 

a. Siapkan kayu pekerjaan 

b. Periksa kayu pekerjaan tidak terdapat benda-benda keras 

c. Periksa meja belakang sama tinggi dengan putaran pisau 

d. Lakukan dengan posisi berdiri gunakan sarung tangan dan masker. 
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e. Letakkan papan pada posisi lurus, bagian yang cekung dimakankan dulu 

dengan kecepatan dorong yang sesuai. 

f. Setelah mesin menyala, pastikan bahwa kayu telah menempel panel 

penghantar (bagian samping) ketika masih berada di meja belakang 

g. Atur pemakanan pisau sesuai kebutuhan 

h. Atur tudung pengaman hanya ada kebebasan 5 mm dari kayu akan diketam 

i. Jalankan mesin, mulai mengetam dengan tekanan tangan kiri menekan kayu 

terhadap meja awal pengetaman tangan kanan mendorong 

j. Pada waktu mendorong benda kerja, posisi tangan tidak boleh terbuka. Jari-

jari tangan harus selalu rapat dan terletak di atas benda kerja 

k. Gunakan alat bantu pendorong benda kerja apabila papan yang akan 

diketam pendek sekali 

4. Pembelahan Papan 

a. Periksa bagian papan yang akan dibelah 

b. Pastikan mesin layak untuk dioperasikan (kondisi mesin penggerak dan 

jaringan listrik). 

c. Ukur papan yang akan dibelah sesuai kebutuhan. 

d. Pastikan kedudukan meja dan gergaji sudah siku, meja dan stopper siku 

e. Gunakan sarung tangan dan masker. 

f. Belah papan dengan posisi berdiri 

g. Tangan kiri mendorong kayu dari bagian paling ujung, tangan kakan 

menekan kayu agar tidak lari dari ukuran. 

5. Pengepressan Papan 

a. Pastikan mesin layak untuk dioperasikan (kondisi mesin penggerak dan 

jaringan listrik). 

b. Atur jarak bagian penjepit mesin agar sesuai dengan tebal kayu yang akan 

dipress 

c. Lakukan dengan posisi berdiri gunakan satung tangan dan masker. 

d. Atur posisi papan lurus dan sejajar dengan alur pisau 

e. Dorong papan dengan tangan kanan kemudian lepaskan sampai papan 

keluar dari sisi belakangnya. 
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6. Pembuatan Ukiran 

a. Lukis ukiran dengan pensil. 

b. Gunakan masker. 

c. Letakkan papan di posisi yang tinggi untuk menjaga tubuh tetep berdiri. 

d. Sambil menahan as bagian bawah menggunakan kunci, putar mur bagian 

atas berlawanan arah jarum jam untuk membuka. 

e. Masukan mata router yang akan digunakan, lalu kencangkan baut dengan 

memutar searah jarum jam. 

f. Tangan kanan mengarahkan mesin membentuk ukuran, tangan kiri menekan 

papan agar tetap pada posisinya 

g. Ikuti alur profil yang telah dibuat. 

7. Perakitan Meubel 

a. Letakkan semua sisi yang telah di olah pada satu tempat 

b. Gunakan masker aga tidak tercium gas kimia dari lem 

c. Gunakan alat bantu seperti potongan kayu kecil untuk mengambil isi lem 

dan mengoleskan pada bagian yang akan dirakit. 

d.  Merakit dengan posisi duduk ataupun berdiri. 

e. Hindari kontak langsung cairan lem ke hidung, mata dan kulit 

f. Tutup kotak lem setelah digunakan. 

8. Finishing 

a. Mempersiapkan kompresor, dibutuhkan bebera menit untuk menstabilkan 

tekanan angin, sehingga tidak ada letupan-letupan mendadak yang membuat 

cacat pada finishing. 

b. Gunakan masker untuk melindungi pernafasan. 

c. Mempersiapkan campuran aplikasi finishing dengan takaran atau komposisi 

yang sesuai dan menjaga konsistensi campuran dalam tabung (cup) yang 

benar-benar terbebas dari partikel apapun.  

d. Atur tekanan angin agar tidak terjadi over-spray. 

e. Selalu mempersiapkan papan untuk menguji kepekatan campuran dan juga 

tekanan angin. 

f. Lakukan finishing dengan posisi berdiri dengan memberi jarak pada benda 
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yang akan disemprot.  

g. Selesai melakukan finishing, cup dan gun harus benar-benar dalam kondisi 

bersih, terbebas dari sisa cairan finishing yang tertinggal dan lama kelamaan 

menjadi residu. 

 

 


