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2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Suma’mur PK, definisi keselamatan kerja adalah sebagai sarana 

utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. 

(Suma’mur, 1989). Definisi kesehatan kerja menurut Suma’mur adalah 

Spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang 

bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan 

setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial, dengan usaha-usaha 

preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan 

kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. 

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubung dengan hubungan 

kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan 

terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. 

Maka dalam hal ini terdapat dua permasalahan penting yaitu, kecelakaan adalah 

akibat langsung pekerjaan atau kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang 

dilakukan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja yaitu 

kerugian antara lain, kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, 

kelainan dan cacat serta kematian. 

Menurut ILO/WHO (1988) keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu 

promosi, perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan yang tingginya 

mencakup aspek fisik, mental dan sosial untuk kesejahteraan pekerja disemua 

tempat kerja. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk 

menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan 

sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja atau benas dari 

penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja. Tujuan dari keselamatan kerja itu sendiri adalah sebagai 

berikut: (Suma’mur, 1989) 

1.  Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. 
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2.  Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 

3. Menjamin agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman 

dan efisien. 

 

 Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian langsung dan juga dapat 

menimbulkan kerugian tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan peralatan kerja, 

terhentinya proses produksi dan kerusakan pada lingkungan kerja. Keselamatan 

kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian 

akibat kecelakaan kerja (Rijanto, 2011). Adapun syarat-syarat keselamatan kerja 

yang diatur dalam UU keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat untuk (UU 

No 1 tahun 1970 tentang K3 pasal 3 ayat 1,): 

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan 

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran 

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan 

d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu 

kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. 

e. Memberi pertolongan pada kecelakaan 

f. Memberi alat-alat perlindungan diri kepada pekerja 

g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, 

kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin,cuaca, dan 

getaran 

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja fisik. 

 

Menurut Depnakertrans RI, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah 

segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, 

mengurangi, dan menanggulangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui 

langkah-langkah identifikasi, analisa dan pengendalian bahaya dengan 

menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan 

perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 

Menurut Permenaker No. 04/MEN/1985, definisi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar pekerja dan 
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orang lain yang berada dilingkungan kerja berada dalam keadaan selamat dan 

sehat, serta setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien. 

 

2.2 Pengertian Kecelakaan Kerja 

Menurut Depnaker RI, Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak 

dikehendaki yang datang secara tiba-tiba yang dapat mengakibatkan cedera 

termasuk penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda dan gangguan lingkungan 

atau kombinasi dari semuanya. Menurut UU No.3 Tahun 1992 mengenai jaminan 

sosial tenaga kerja, Definisi kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang 

berhubungan dengan hubungan pekerjaan, 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. 

Menurut Suma’mur, Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terduga 

dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak 

ada unsur kesengajaan, apalagi dalam bentuk perencanaan. Menurut Frank Bird 

“Practical Loss Control Leadership”, Kecelakaan (accident) didefinisikan sebagai 

kejadian yang tidak diinginkan yang mangakibatkan bahaya bagi manusia, 

merusak harta benda dan kerugian pada proses usaha. Dari kecelakaan (accident) 

tersebut, terjadi sebuah mekanisme kontak antara sumber berupa mekanik, kimia, 

akustik, listrik dan lain-lain yang melebihi ambang batas atau toleransi dengan 

tubuh manusia. Kerusakan yang terjadi dapat berupa tangan terpotong, terbakar, 

luka, patah tulang, atau dapat berup perubahan struktur atau fungsi tubuh terkait 

kejadian penyakit kanker, asbestosis, dan lain-lain. Terkait sarana (harta benda) 

perusahaan misalnya kebakaran, kerusakan mesin, dan lain-lain.  

Kewajiban untuk menyelenggarakaan Sistem Manajemen K3 pada 

perusahaanperusahaan besar melalui Undang-undang Ketenagakerjaan, baru 

menghasilkan 2,1% saja dari 15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia 

yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3. Minimnya jumlah itu sebagian 

besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan 

menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya 
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dana kompensasi/santunan untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat 

diabaikannya Sistem Manajemen K3 dan jelaslah bahwa masalah K3 tidak 

selayaknya diabaikan (Messah, 2012). 

 

Tabel 2.1 Kecelakaan yang Disebabkan oleh Transfer Energi pada Sebagian atau 

Seluruh Tubuh 

Tipe Energi 

yang 

Diterima 

Kecelakaan Primer 

yang 

Dihasilkan 

Contoh dan Keterangan 

Mekanik Pergeseran posisi  Luka yang disebabkan dari dampak 

pergeseran suatu benda. 

Panas Inflamasi, 

penggumpalan, 

terbakar, dan 

pembakaran pada 

level sistem tubuh 

Tingkat kebakaran pertama, kedua 

dan ketiga. Hasil khusus tergantung 

dari lokasi dan cara dimana energi 

tersebut timbul 

Listrik Gangguan fungsi 

neuro-muscular dan 

penggumpalan, 

charring, dan 

pembakaran pada 

level sistem tubuh  

Sengatan listrik, terbakar, gangguan 

pada sistem syaraf seperti pada 

terapi menggunakan listrik. Hasil 

khusus tergantung dari lokasi dan 

cara dimana energi tersebut timbul 

Radiasi Ion Gangguan komponen 

dan fungsi cellular dan 

subcellular 

Reaktor kecelakaan, therapeutic dan 

diagnosa iradiasi, penyalahgunaan 

isotop, bahaya paparan radioaktif. 

Hasil khusus tergantung dari lokasi 

dan cara dimana energi tersebut 

timbul 

Kimia Pada umumnya 

tergantung masing-

masing zat 

Termasuk kecelakaan yang 

disebabkan oleh racun tanaman dan 

binatang, pembakaran zat-zat kimia 

sepeti dari KOH, Br2, F2, dan H2SO4. 

Dan variasi kecelakaan yang tinggi 

dihasilkan sebagian besar oleh 

elemen dan komponen ketika telah 

diberikan dosis yang cukup. 

(Sumber: Bridger, 2003) 

 

Secara definisi accident, terdapat tiga aspek penting yaitu (Ihsan, 2016): 

1. Pertama, kecelakaan bukan terbatas pada akibat malukai manusia tetapi 

juga termasuk membuat kejadian penyakit yang membahayakan manusia 
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seperti mengganggu susunan sistem syaraf atau gangguan mental sebagai 

akibat pajanan berbahaya. 

2. Kedua, luka dan kejadian sakit merupakan akibat dari accident. Sehingga 

menjadi penting untuk memberikan perhatian pada pencegahan kecelakaan 

mengingat akibatnya yang cukup kompleks. 

3. Ketiga, walaupun tidak mengakibatkan luka atau kejadian penyakit, tetapi 

ketika terjadi kerusakan harta benda dapat dikategorikan dalam istilah 

accident. 

 

Karena memang tingkat kerusakan properti perusahaan memiliki frekuensi 

yang lebih tinggi dari pada angka luka pada pekerja. Sehingga kita perlu juga 

melakukan upaya preventif terhadap kejadian yang menimbulkan kerusakan 

properti sebagai upaya pencegahan pengeluaran biaya yang lebih besar dari 

perusahaan. Sehingga suatu kejadian dapat dikatakan sebagai accident apabila 

telah mengakibatkan kerugian baik luka, kerusakan harta benda atau kerugian 

pada waktu prosesnya. 

Istilah lain yang juga sering digunakan dalam Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja adalah incident. Incident tidak sama dengan accident karena tanpa diiringi 

akibat berupa kerugian atau kerusakan. Hal ini juga sangat penting untuk 

diperhatikan. Setiap incident dengan potensi kerugian yang tinggi perlu diikuti 

dengan investigasi yang cermat untuk mengetahui akar permasalahan yang ada 

sehingga dapat dicari alternatif pencegahan lebih lanjut. Secara kontekstual, 

incident didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan, dengan kelalaian, 

yang hampir menimbulkan kerugian bagi pekerja atau merusak harta benda 

perusahaan atau kerugian pada proses aktivitas perusahaan. Intinya adalah bahwa 

walaupun belum terjadi kerugian, incident adalah termasuk ancaman dan sebisa 

mungkin harus dihindari dengan mekanisme pencegahan yang cermat. 

Kecelakaan (accident) yang terjadi pada suatu perusahaan yang langsung 

memberikan akibat luka bagi pekerja tidak hanya memberikan kerugian sebatas 

itu saja. Berdasarkan teori Frank Bird dalam piramida accident ratio study, setiap 
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terjadi satu kejadian injury yang berat pada pekerja, maka akan terjadi kejadian 

injury yang ringan mencapai 10 kasus dan kerugian harta benda akan mencapai 30 

kasus, sementara incident (kecelakaan tanpa kerusakan/cedera/kerugiaan/loss) 

yang terjadi mencapai 600 kasus. Maka berdasarkan teori Frank Bird dapat dibuat 

suatu angka perbandingan sebagai berikut (Rijanto, 2011): 

Kecelakaan serius : Cedera ringan : Kerusakan properti : kecelakaan tanpa 

kerusakan 

 1       :        10         :  30       :  600 

Sedangkan untuk prilaku resiko merupakan sikap atau prilaku dari para pekerja 

dalam menyikapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya (incident). 

Sehingga dapat dimengerti apabila accident dengan injury yang berat 

berarti program K3 yang dijalankan tidak berhasil mengingat incident yang sudah 

banyak tejadi. 

 
Gambar 2.1 Incident Ratio Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatalitas/Cedera Parah 

Cedera Ringan 

Hampir Celaka 

Kerusakan Properti 

1 

10 

30 

600 
Setiap 30 kecelakaan yang menyebabkan kerusakan alat 

atau 10 kecelakaan yang menyebabkan cedera ringan akan 

memicu terjadinya 1 kecelakaan serius 
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2.3 Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja 

Salah satu tokoh terkemuka dalam hal kecelakaan adalah Heinrich yang 

pertama kali mempublikasikan teori penyebab kecelakaan yaitu teori domino yang 

mengetengahkan gambaran sebuah reaksi berantai yang mengawali terjadinya 

suatu kecelakaan. Dengan adanya gangguan pada salah satu domino di tengah 

atau di awal, maka domino selanjutnya akan turut jatuh. Kecelakaan di tempatkan 

pada domino urutan terakhir sebagai hasil dari aktivitas domino di belakangnya. 

Sebab-sebab terjadinya kecelakaan menurut Departemen Tenaga Kerja RI 

dapat bersumbe dari beberapa hal, yaitu (Wicaksono, 2011): 

1. Faktor Lingkungan 

Berkaitan dengan keadaan lingkungan kerja, kondisi proses produksi, 

proses produksi, dan sifat-sifat pekerjaan. Bahaya-bahaya yang timbul 

dapat bersumber dari peralatan dan bangunan atau tempat kerja yang 

kurang tepat dalam perencanaannya, pemilihan bahan baku yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, kesalahan dalam penyimpanan, 

pengangkutan dan penggunaan, pengaruh lingkungan kerja yang dapat 

menimbulkan stress, kegiatan produksi yang tidak terkendali, dan lain-lain. 

2. Faktor Manusia 

Faktor tersebut berkaitan dengan prilaku dan tindakan manusia dalam 

melakukan aktivitas kerja antara lain dalam bentuk: 

Kurang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kerjanya maupun 

dalam bidang keselamatan kerja, cacat atau lemah fisik atau mental, 

kurang kesesuaian antara alat kerja denga pekerja, kurang memahami dan 

mentaati prosedur kerja secara aman. 

3. Sistem Manajemen  

Faktor ini berkaitan dengan kurang adanya kesadaran dan pengetahuan 

dari puncak pimpinan terhadap pentingnya masalah K3, yang meliputi 

(Ramli, 2010) : 

a. Sikap manajemen yang tidak memperhatikan K3 di tempat kerja. 

b. Organisasi yang buruk dan tidak adanya pembagian tugas tanggung 

jawab dan pelimpahan wewenang bidang K3 secara jelas. 
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c. Sistem prosedur kerja yang terlalu lunak atau penerapannya tidak 

tegas. 

d. Tidak adanya standar atau kode K3 yang dapat diandalkan. 

e. Prosedur pencatatan dan pelaporan kecelakaan yang kurang baik. 

f. Tidak adanya monitoring terhadap sistem proses produksi. 

g. Komitmen manajemen. 

 

Faktor-faktor penyebab dari beberapa penyakit akibat kerja sebagai berikut 

(Sucipto, 2014) : 

1. Golongan Fisik 

Bunyi dan getaran yang melebihi batas, suhu ruangan kerja yang ekstrim, 

radiasi sinar X atau sinar radioaktif, tekanan udara yang tinggi dan 

penerangan yang kurang baik. 

2. Golongan Kimia 

Debu atau serbuk yang mengganggu saluran pernafasan, gas seperti CO, 

Hidrogen Sulfat, dan cairan yang beracun. 

3. Golongan Biologis 

Tumbuh-tumbuhan beracun, bakteri dan virus. 

4. Golongan Fisiologis 

Konsentrasi mesin atau peralatan serta sikap kerja yang tidak ergonomis. 

5. Golongan Psikologis 

a. Proses kerja yang rutin dan membosankan. 

b. Hubungan kerja yang terlalu menekan dan suasana yang kurang aman. 

 

2.3.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah (Somat, 2013) : 

1. Tujuan Umum 

a. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di lingkungan kerja 

agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatan sehingga dapat 

diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas. 
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b. Perlindungan terhadap setiap orang yang berada di lingkungan kerja 

agar selalu dalam keadaan selamat. 

c. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat 

dipakai dan digunakan secara efisien dan aman. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit 

akibat kerja. 

b. Mengamankan mesin dan peralatan, instalasi, pesawat, alat kerja, 

bahan baku, dan bahan hasil produksi. 

c. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, 

dan penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau dengan 

peralatan (Man, Machine, Environment). 

 

2.3.2 Kerugian-Kerugian yang Disebabkan Akibat Kecelakaan Kerja 

 Kecelakaan dalam bekerja menyebabkan 5 jenis kerugian yaitu 

(Suma’mur, 1989): 

1. Kerusakan 

2. Kekacauan organisasi 

3. Keluhan dan Kesedihan 

4. Kelainan dan cacat 

5. Kematian 

 Bagian mesin, perawatan, alat kerja, bahan, proses, tempat dan lingkungan 

kerja mungkin rusak oleh kecelakaan. Akibat dari itu , terjadilah kekacauan 

organisasi dalam proses produksi. Orang yang ditimpa kecelakaan mengeluh dan 

menderita, sedangkan keluarga dan pekerja lainnya akan berseduh hati. 

Kecelakaan tidak jarang mengakibatkan luka-luka, terjadinya kelainan tubuh dan 

cacat, bahkan tidak jarang kecelakaan merenggut nyawa dan mengakibatkan 

kematian. 
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2.4 Alat Pelindung Diri 

 Alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat 

bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu 

sendiri dan orang sekelilingnya. Peraturan APD dibuat pemerintah sebagai 

pelaksanaan perundang-undangan tentang keselamatan kerja. Perusahaan atau 

pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki kewajiban 

menyediakan APD ditempat kerja sesuai standar nasional Indonesia (SNI) atau 

standar yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus mengumumkan secara tertulis 

dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban menggunakan APD serta 

melaksanakan manajemen APD ditempat kerja (Buntarto, 2015). 

 

2.4.1 Ketentuan Alat Pelindung Diri 

 Pemakaian APD sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman, membatasi 

gerakan dan sensoris pemakainya. Untuk mengantipasi hal tersebut, perlu 

memperhatikan ketentuan-ketentuan pemilihan APD, antara lain (Buntarto, 2015): 

1. Dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya-bahaya 

yang dihadapi oleh pekerja. 

2. Harus sering mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang 

berlebihan. 

3. Tidak mudah rusak. 

4. Suku cadangnya mudah diperoleh. 

5. Harus memenuhi ketentuan standar yang telah ada. 

6. Dapat dipakai secara fleksibel. 

7. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya. 

8. Tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. 

 

2.4.2 Fungsi dan Jenis Alat Pelindung Diri 

1. Alat pelindung kepala 

 a. Fungsi 

 Alat pelindung Kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan benda tajam atau 
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benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh 

radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia dan suhu yang ekstrim. 

b. Jenis 

 Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman, topi atau tudung 

kepala, penutup atau pengaman rambut dan lain-lain. 

 

2. Alat pelindung mata dan muka 

 a. Fungsi 

Alat pelindung mata dan muka berfungsi untuk melindungi mata dan 

muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel 

yang melayang di udara, percikan benda-benda kecil, panas atau uap 

panas. 

 b. Jenis 

Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman 

(Spectacles), tameng muka (Face shield), masker selam dan kacamata 

pengaman dalam kesatuan (full face masker). 

3. Alat pelindung telinga 

 a. Fungsi 

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung  yang berfungsi untuk 

melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. 

 b. Jenis 

Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan 

penutup telinga (ear muff). 

4. Alat pelindung pernafasan beserta perlengkapannya 

 a. Fungsi 

Alat pelindung pernafasan berfungsi untuk melindungi organ 

pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau 

menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang 

berupa debu, kabut, uap, asap, gas dan sebagainya. 
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 b. Jenis 

Jenis alat pelindung pernafasan terdiri dari masker, respirator, katrit, 

kanister, Re-breather, Airline respirator. 

5. Alat pelindung tangan 

 a. Fungsi 

Alat pelindung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dan  jari-jari 

tangan dari suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi 

mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores. 

 b. Jenis 

Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari dari 

logam, kulit, kain kanvas, karet dan sarung tangan yang tahan bahan 

kimia. 

6. Alat pelindung kaki 

 a. Fungsi 

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau 

benturan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas 

atau dingin, uap panas, terkena bahan kimia berbahaya dan tergelincir. 

 b. Jenis 

Jenis alat pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan 

peleburan, pengecoran logam, kontruksi bangunan dan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya peledakan. 

7. Pakaian pelindung 

 a. Fungsi 

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan dari bahaya 

temperatur panas atau dingin yang ekstrim. 

 b. Jenis 

Jenis pakaian pelindung diri terdiri dari rompi (vest), celemek (apron), 

jaket dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh 

bagian badan. 
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2.5 Pengertian Resiko 

 Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terencana, tidak terkontrol, 

dan sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga mengganggu 

efektivitas kerja seseorang, keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu 

program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil 

terjadinya bahaya (hazard) dan risiko (risk) terjadinya penyakit dan kecelakaan, 

maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi (Wijaya, 2015). 

 Menurut OHSAS 18001, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan 

terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan cidera atau 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian (Socrates, 2013). Risiko 

adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya yang mengakibatkan 

kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Tergantung dari cara pengelolaannya, 

tingkat resiko mungkin berbeda dari yang paling ringan atau rendah sampai ke 

tahap yang paling berat atau tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua potensi 

bahaya dan resiko, diupayakan tindakan minimalisasi atau pengendalian agar 

tidak terjadi bencana atau kerugian lainnya (Ramli, 2010). 

 Risiko diukur dalam kaitannya dengan kecendrungan terjadinya suatu 

kejadian dan konsekuensi atau akibat yang dapat ditimbulkannya. Definisi 

tersebut maka diperoleh pengertian bahwa suatu resiko diperhitungkan 

kemungkinan terjadinya suatu kejadian serta konsekuensi yang ditimbulkan. 

Tidak selamanya risiko diartikan sebagai sesuatu yang negatif. 

 

2.6 Manajemen Resiko 

 Secara umum Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses, 

mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi 

untuk mengelolah risiko tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan 

melibatkan proses-proses, metode dan teknik yang membantu manajer proyek 

maksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi 

probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan (Soputan, 2014). 

 Suatu upaya mengelola resiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

yang tidak dinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu 
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system yang baik (Wicaksono, 2011). Manajemen risiko adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang yang telah diketahui untuk 

meminimalisasi konsekuensi buruk yang akan muncul. Untuk itu risiko harus 

didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.  

 

2.6.1 Proses Manajemen Risiko 

 Proses yang dilalui dalam manajemen risiko adalah (Soputan, 2011): 

1.  Perencanaan Manajemen Risiko 

Perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan 

merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. 

2.  Identifikasi Risiko 

Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-

jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku 

bisnis. 

3.  Analisis Risiko Kualitatif 

analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai 

(assessment) impak dan kemungkinan dari risiko yang sudah 

diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan 

efeknya terhadap tujuan proyek. Skala pengukuran yang digunakan dalam 

analisa kualitatif adalah Australian Standard/New Zealand Standard 

AS/NZS. 

4.  Analisis Risiko Kuantitatif  

Proses identifikasi secara numeric probabilitas dari setiap risiko dan 

konsekuensinya terhadap tujuan proyek. 

5.  Perencanaan Respon Risiko 

Risk response planning adalah proses yang dilakukan untuk 

meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai batas yang dapat 

diterima. 

6.  Pengendalian dan Monitoring Risiko 

Langkah ini adalah proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, 

memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasikan risiko baru, 
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memastikan pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi 

keefektifannya dalam mengurangi risiko. 

 

2.6.2 Tujuan Manajemen Risiko 

 Manajemen risiko memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (Wicaksono, 

2011): 

1. Membantu meminimalisasi meluasnya efek yang tidak diinginkan terjadi. 

2. Memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dengan meminimalkan 

kerugian 

3. Melaksanakan program manajemen secara efisien sehingga memberikan 

keuntungan bukan kerugian 

4. Melakukan peningkatan pengambilan keputusan pada semua level. 

5. Menyusun program yang tepat untuk meminimalisasi kerugian pada saat 

terjadi kegagalan. 

6. Menciptakan manajemen yang bersifat proaktif bukan bersifat reaktif. 

 

2.6.3 Manfaat Manajemen Risiko 

 Manajemen risiko sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha atau 

kegiatan dan merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap 

kemungkinan yang merugikan, dengan melaksanakan manajemen risiko diperoleh 

berbagai manfaat sebagai berikut (Wicaksono, 2011): 

1. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap 

kegiatan yang mengandung bahaya. 

2. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. 

3. Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai 

kelangsungan dan keamanan investasinya. 

4. Memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. 

 

2.7  Definisi  Hirarc 

Metode HIRARC adalah metode yang terdiri dari identifikasi bahaya 

(hazard identification), penilaian risiko (risk assessment), dan pengendalian risiko 

(risk control). Potensi penurunan yang dapat terjadi juga perlu dibuat setelah 
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membuat pengendalian resiko. Potensi penurunan dibuat sebagai acuan atau target 

dari pengendalian yang diterpakan. HIRARC dimulai dari menentukan jenis 

kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasikan sumber bahayanya sehingga 

didapatkan risikonya, kemudian akan dilakukan penilaian resiko yang terdapat 

pada setiap jenis pekerjaan (Wijaya, 2015). 

 

2.7.1 Identifikasi Bahaya 

 Bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau 

kerusakan pada alat atau lingkungan. Macam-macam kategori hazard adalah 

bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya ergonomi, 

bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan dan bahaya psikologi. Identifikasi bahaya 

merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko K3. 

Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya 

dalam aktivitas organisasi (Wijaya, 2015).  

Salah satu metode untuk mengindentifikasi bahaya yaitu Hazard and 

Operablity suatu metode standar teknik analisis bahaya yang digunakan dalam 

persiapan penetapan keamanan dalam sistem baru atau modifikasi untuk suatu 

keberadaan potensi bahaya atau masalah operabilitasnya. Analisis hasil akhir 

dengan metode Hazard and Operablity menunjukkan bahwa faktor bahaya kerja 

yang terdapat pada bagian produksi adalah Hasil dari Hazop worksheet dapat 

menunjukkan bahwa resiko pertama yang memiliki nilai “tinggi” yaitu berasal 

dari sumber hazard “Sikap Pekerja” yang tidak memenuhi persyaratan standard 

dalam keselamatan kerja (Livinston, 2001). 

 

2.7.2 Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Risk assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk 

mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment 

adalah memastikan kontrol resiko dari proses, operasi atau aktivitas yang 

dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk 

assessment yaitu Likelihood dan severity. Likelihood menunjukkan seberapa 

mungkin kecelakaan itu terjadi, Severity menunjukkan seberapa parah dampak 
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dari kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk 

menentukan risk rating. Risk rating adalah nilai yang menunjukkan resiko yang 

ada berada pada tingkat rendah, menengah, tinggi, atau ekstrim (AS/NZS,[4]). 

Istilah terminologi yang dipakai untuk mempermudah pelaksanaan HAZOP antara 

lain sebagai berikut (Wijaya, 2015) : 

 

1. Proses  

Proses apa yang sedang terjadi atau lokasi dimana proses tersebut 

berlangsung.  

2. Sumber Hazard  

Sumber bahaya (hazard) yang ditemukan di lapangan.  

3. Deviation (Penyimpangan)  

Hal – hal apa saja yang berpotensi untuk menimbulkan risiko.  

4. Cause (Penyebab)  

Adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan mengakibatkan 

penyimpangan.  

5. Consequence (Akibat/Konsekuensi)  

Akibat dari deviation yang terjadi yang harus diterima oleh sistem.  

6. Action (Tindakan)  

Tindakan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tindakan yang mengurangi 

atau menghilangkan akibat (konsekuensi). Sedangkan apa yang terlebih 

dahulu diputuskan hal ini tidak selalu memungkinkan terutama ketika 

berhadapan dengan kerusakan peralatan. Namun, pada awalnya selalu 

diusahakan untuk menyingkirkan penyebabnya dan hanya di bagian mana 

perlu mengurangi konsekuensi.  

7. Severity  

Merupakan tingkat keparahan yang diperkirakan dapat terjadi. 

8. Likelihood  

Adalah kemungkinan terjadinya konsekuensi dengan sistem pengaman 

yang ada.  
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9. Risk  

Risk atau risiko merupakan nilai risiko yang didapatkan dari kombinasi 

kemungkinan likelihood dan severity. 

 

Langkah-langkah untuk melakukan identifikasi hazard dengan 

menggunakan HAZOP worksheet dan Risk Assessment adalah sebagai berikut 

(Wijaya, 2015) : 

1. Mengetahui urutan proses yang ada pada area penelitian.  

2. Mengidentifikasi hazard yang ditemukan pada area penelitian.  

3. Melengkapi kriteria yang ada pada HAZOP worksheet dengan urutan 

sebagai berikut:  

a. Mengklasifikasikan hazard yang diketemukan (sumber hazard dan 

frekuensi temuan hazard).  

b. Mendeskripsikan deviation atau penyimpangan yang terjadi selama 

proses operasi.  

c. Mendeskripsikan penyebab terjadinya penyimpangan (cause)  

d. Mendeskripsikan apa yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan 

tersebut (consequences).  

e. Menentukan action atau tindakan sementara yang dapat dilakukan.  

f. Menilai risiko (risk assessment) yang timbul dengan mendefinisikan 

kriteria likelihood dan consequences (severity). Kriteria likelihood 

seperti pada Tabel 2.2 yang digunakan adalah frekuensi dimana dalam 

perhitunganya secara kuantitatif berdasarkan data atau record 

perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kriteria consequences 

(severity) yang digunakan adalah akibat apa yang akan diterima 

pekerja yang didefinisikan secara kualitatif dan mempertimbangkan 

hari kerja yang hilang seperti pada Tabel 2.3.  

g. Melakukan perangkingan dari hazard yang telah diidentifikasi 

menggunakan worksheet HAZOP dengan memperhitungkan likelihood 

dan consequence, kemudian menggunakan risk matrix seperti pada 
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Gambar 2.2 untuk mengetahui prioritas hazard yang harus diberi 

prioritas untuk diperbaiki. 

h. Merancang perbaikan untuk risiko yang memiliki level "Ekstrim", 

kemudian melakukan rekomendasi perbaikan untuk proses. 

Tabel 2.2 Kriteria Likelihood 

Likelihood 

Level Criteria 
Description 

Kualitatif Kuantitatif 

1 Jarang terjadi 

Dapat dipikirkan 

tetapi tidak hanya 

saat keadaan yang 

ekstrim 

Kurang dari 1 

kali per 10 tahun 

2 Kemungkinan kecil 

Belum terjadi tetapi 

bisa muncul / 

terjadi pada suatu 

waktu 

Terjadi 1 kali per 

10 tahun 

3 Mungkin 

Seharusnya terjadi 

dan mungkin telah 

terjadi / muncul 

disini atau di tempat 

lain 

1 kali per 5 tahun 

sampai 1 kali per 

tahun 

(4 Kemungkinan besar 

Dapat terjadi 

dengan mudah, 

mungkin muncul 

dalam keadaan yang 

paling banyak 

terjadi 

Lebih dari 1 kali 

per tahun hingga 

1 kali perbulan 

5 Hampir pasti 

Sering terjadi, 

diharapkan muncul 

dalam keadaan yang 

paling banyak 

terjadi 

Lebih dari 1 kali 

per bulan 

(Sumber: Wijaya, 2015) 
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Tabel 2.3 Kriteria Consequences/ Severity 

Consequences/ Severity 

Level Uraian Keparahan Cidera Hari Kerja 

1 Tidak signifikan 

Kejadian tidak 

menimbulkan 

kerugian atau cedera 

pada manusia 

Tidak 

menyebabkan 

kehilangan hari 

kerja 

2 Kecil 

Menimbulkan cedera 

ringan , kerugian 

kecildan tidak 

menimbulkan dampak 

serius terhadap 

kelangsungan bisnis 

Masih dapat 

bekerja pada hari 

/ shift yang sama 

3 Sedang 

Cedera berat dan 

dirawat dirumah sakit, 

tidak menimbulkan 

cacat tetap, kerugian 

finansial sedang 

Kehilangan hari 

kerja dibawah 3 

hari 

4 Berat 

Menimbulkan cedera 

parah dan cacat tetap 

dan kerugian finansial 

besar  

Kehilangan hari 

kerja 3 hari atau 

lebih 

5 Bencana 

Mengakibatkan korban 
meninggal dan kerugian 

parah bahkan dapat 

menghentikan kegiatan 
usaha selamanya 

Kehilangan hari 
kerja selamanya 

(Sumber: Wijaya, 2015) 
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Keterangan : 

1. : Resiko Rendah 

2. : Resiko Sedang 

3. : Resiko Tinggi 

4. : Ekstrim 

 

Contoh Perhitungan  : 

Nilai Likelihood (L)   = 4 

Nilai Concequences (C) = 4 

L x C = 16 (Terletak di warna ungu, sehingga digolongan kategori “Ekstrim” 

 

Keterangan simbol pada matriks resiko adalah sebagai berikut (Wijaya, 

2015) : 

Tabel 2.4 Keterangan Matriks Resiko 

E – Resiko Ekstrim 

Kegiatan tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan 

sampai resiko telah direduksi.  

Jika tidak ada kemungkinan untuk mereduksi resiko 

dengan sumber daya yang terbatas, maka pekerjaan 

tidak dapat dilaksanakan. 

T – Resiko Tinggi 

Kegiatan tidak boleh dilaksanakan. 

Perlu dipertimbangkan sumber daya yang 

dialokasikan untuk mereduksi resiko. 

Apabila terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

masih berlangsung, maka tidakan harus segera 

dilakukan. 

S – Resiko Sedang 

Perlu tindakan untuk mengurangi resiko, tetapi biaya 

tetapi biaya pencegahan yang diperlukan harus 

dipertimbangkan dengan teliti dan dibatasi 

R –Resiko Rendah 

Resiko dapat diterima, pengendalian tambahan tidak 

diperlukan.  

Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa 

pengendalian telah dipelihara dan diterapkan dengan 

baik dan benar 
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2.7.3 Pengendalian Resiko 

Pengendalian resiko adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang 

terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan 

dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat 

membantu dalam prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam 

pemilihan pengendalian resiko yang disebut hirarki pengendalian resiko. Hirarki 

pengendalian resiko menurut OHSAS 18001,terdiri dari lima hirarki peng-

endalian sebagai berikut (Soputan, 2014): 

1. Eliminasi 

 Bahaya yang ada harus dihilangkan pada saat proses pembuatan atau 

desain yang dibuat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan 

kesalahan manusia dalam menjalankan suatu system karena adanya 

kekurangan pada desain. Penghilangan bahaya merupakan metode yang 

paling efektif sehingga tidak hanya mengandalakan prilaku pekerja dalam 

menghindari resiko, namun demikian penghapusan benar-benar terhadap 

bahaya tidak selalu praktis dan ekonomis. 

2. Subtitusi 

 Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi 

ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya, 

dengan pengendalian ini akan menurunkan bahaya dan resiko melalui 

sistem ulang maupun desain ulang. 

3. Engineering Control 

 Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan 

pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian 

ini terpasang dalam suatu unit sistem mesin atau peralatan. 

4. Warning System  

 Pengendalian bahaya yang dilakukan dengan memberikan peringatan, 

intruksi, tanda, label yang membuat orang waspada akan adanya bahaya 

dilokasi tersebut. 
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5. Administrative Control 

 Pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja 

dengan lingkungan kerja, seperti rotasi kerja, pelatihan, pengembangan 

SOP, shif  kerja dan housekeeping. 

6. Alat Pelindung Diri 

 Alat pelindung diri dirancang untuk melindungi diri dari bahaya 

dilingkungan kerja serta zat pencemar, agar tetap selalu aman dan sehat. 

 

2.8 Traffic Light System 

 Pencapaian implementasi menunjukkan nilai dari suatu indikator kinerja 

yang memerlukan perbaikan atau tidak  dinyatakan dalam 3 kategori yaitu 

kategori hijau, merah dan kuning merujuk pada konsep Traffic Light System 

Pembagian batasan untuk tingkat pencapaian penerapan implementasi K3 sebagai 

berikut (Messah, 2012): 

1. Warna Merah  

Indikator ini menyatakan bahwa tingkat penerapan kurang. Kisaran nilai 

untuk indikator ini adalah 0%-59%.  

2. Warna Kuning  

Indikator ini menyatakan bahwa tingkat penerapan baik. Kisaran nilai 

untuk indikator ini adalah 60%-84%.  

3. Warna Hijau  

Indikator ini menyatakan bahwa tingkat penerapan memuaskan. Kisaran 

nilai untuk indikator ini adalah 85%-100%. 

 

2.8.1 Pendekatan Statistik 

Dalam K3, sasaran biasanya dinyatakan dalam bentuk jumlah kecelakaan 

per jam paparan, Menurut ANSI, ratio kekerapan cidera adalah jumlah cidera 

yang menyebabkan tidak bisa bekerja persejuta jam orang pekerja dengan rumus 

berikut (Nunggraeni, 2016): 

 

FR= 
                                             

                 
  ......................................... 2.1 
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Untuk menentukan beratnya kecelakaan atau Safety Rate (SR), rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

SR= 
 umlah hari Kerja yang hilang   1         atau 1   

 am manusia  otal
   ....................................... 2.2 

 

Angka 1.000.000 dipakai untuk menggambarkan jumlah tenaga kerja 

sebanyak 500 orang yang bekerja selama satu tahun (200 jam kerja), sehingga 

didapatkan 200 dikali 500 menjadi 1.000.000. Sehingga dapat dikatakan angka 

denominator 1.000.000 sama artinya angka kecelakaan per 500 (lima ratus) 

pekerja. Begitu juga untuk denominator 200.000, menggambarkan untuk 100 

pekerja yang bekerja selama 1000 jam kerja. Jadi dengan kata lain adalah angka 

kecelakaan per 100 pekerja (Nunggraeni, 2016). 

 

Tabel 2.5  Kategori kecelakaan kerja 

Kategori 
Parameter 

Penilaian 

Dampak 

kecelakaan 

Dampak kerugian 

material 

Hijau 
Terjadi kecelakaan 

ringan 

Luka ringan atau 

sakit ringan (tidak 

kehilangan hari 

kerja 

Kerugian 

<Rp.5.000.000 

Kuning 
Terjadi kecelakaan 

sedang 

Luka berat atau 

sakit dengan 

perawatan intensif 

(kehilangan hari 

kerja) 

Kerugian antara 

Rp.5.000.000,-

s/d 

Rp.10.000.000,- 

Merah 
Terjadi kecelakaan 

berat 

Meninggal dunia 

atau cacat seumur 

hidup (tidak 

mampu bekerja 

kembali) 

Kerugian  

>Rp.10.000.000,- 

(Sumber: Nunggraeni, 2016) 
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Untuk menentukan parameter penilaian, maka tingkat kecelakaan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kecelakaan yang terdapat pada Tabel 2.6 

berikut ini. 

Tabel 2.6  Klasifikasi Parameter Penilaian 

Parameter 

Penilaian 
Uraian 

Deskripsi 

Jenis Luka Keparahan 

Cidera 
Hari kerja 

Terjadi 

kecelakaan 

ringan 

Tidak 

signifikan 

Kejadian tidak 

menimbulkan 

kerugian atau 

cidera pada 

manusia 

Tidak 

menyebabkan 

kehilangan 

hari kerja 

Iritasi mata 

Ketidaknyamanan 

Pegal-pegal 

lelah 

Kecil 

Menimbulkan 

cidera ringan, 

kerugian kecil. 

Masih dapat 

bekerja pada 

hari yang 

sama 

Luka pada tubuh 

Tergores 

Bising 

Memar 

Sakit kepala 

terjadi 

kecelakaan 

sedang 

Sedang 

Cedera berat 

dan dirawat 

dirumah sakit, 

tidak 

menimbulkan 

cacat tetap,  

Kehilangan 

hari kerja 

dibawah 3 

hari 

Luka terkoyak 

Patah tulang 

Sakit 

asma 

Terjadi 

kecelakaan 

berat 

Berat 
Menimbukan 

cidera parah  

Kehilangan 

hari kerja 

lebih dari 3 

hari 

Terbakar 

Terkilir serius 

(Sumber: Nunggraeni, 2016) 
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Tabel 2.6  Klasifikasi Parameter Penilaian (Lanjutan) 

Parameter 

Penilaian 
Uraian 

Deskripsi 

Jenis Luka Keparahan 

Cidera 
Hari kerja 

 Bencana 

Mengakibatkan 

korban 

neninggal dan 

kerugian dapat 

menghentikan 

usaha 

selamanya 

Kehilangan 

hari kerja 

selamanya 

Patah tulang 

Amputasi 

Luka fatal 

Kematian 

(Sumber: Nunggraeni, 2016) 

 

Untuk menentukan level implementasi program maka digunakan matriks 

hubungan tingkat implementasi dan kecelakaan kerja atau loss rate seperti pada 

Tabel 2.7 berikut: 

 

Tabel 2.7 Tingkat Implementasi – Kecelakaan atau Loss Rate 

 
Tingkat Implementasi 

Hijau Kuning Merah 

T
in

g
k

a
t 

K
ec

el
a
k

a
a
n

 

H
ij

au
 

Level I 

(aman dan 

nyaman) 

Level 2 

(cukup aman) 

Level 3 

(Rawan) 

K
u
n
in

g
 

Level 2 

(cukup aman) 

Level 3 

(hati-hati) 

Level 5 

(berbahaya) 

M
er

ah
 

Level 3 

(Rawan) 

Level 5 

(berbahaya) 

Level 6 

(Sangat berbahaya) 

(Sumber: Nunggraeni, 2016) 

 


