
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan atau proses pengumpulan 

informasi-informasi berupa angka (data mentah) dimana angka-angka tersebut 

bisa dipahami oleh pengguna. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang 

berhubungan dengan kecelakaan kerja dan program keselamatan kerja. 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 PT. Ansar Terang Crushindo merupakan anak perusahaan dari PT Andalas 

Terang Nusantara yang terletak di jalan Nipah 21 Lakuk, Padang Timur 

Kabupaten atau Kota Padang. PT Ansar Terang Crushindo yang lebih dikenal 

dengan nama PT. ATC merupakan salah satu perusahaan di provinsi Sumatra 

Barat yang bergerak di bidang pertambangan dan crusher. 

PT. ATC didirikan oleh Ir. M. Saleh Z. sebagai Direktur Utama dan Thedy 

Antoni sebagai Dewan Komisaris pada tahun 2009 yang berkantor pusat di jalan 

Bypass km 9 Ampalu, Kecamatan Lubeg Padang, mempunyai tiga divisi, yaitu 

divisi Tambang, divisi stone crusher, dan divisi peledakan (blasting). PT Ansar 

Terang Crushindo memulai usahanya dari bawah dengan pekerjaan penambangan 

batu gunung (Galian C) dan membuka stone crusher dengan perbekalan 

pengalaman, dan didukung oleh para staff ahli professional dan berlatar belakang 

pendidikan sarjana Teknik Sipil. 

PT. ATC mulai dikenal di Sumatra Barat dan Riau semenjak membuka 

pertambangan batu gunung (Galian C) dan Stone Crusher di Pangkalan Koto Baru 

Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan penambangan bahan galian batuan PT. 

Ansar Terang Crushindo menggunakan sistem terbuka, maka resiko dapat 

diperkecil dan biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis. Berdasarkan keputusan 

Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 30 April 2009, usaha pertambangan (galian 

C) PT Ansar Terang Crushindo ini telah memiliki izin usaha pertambangan 

operasi produksi dengan No. 04/IUP/KPPT-LK/2009.  



IV-2 

 

PT. Anshar Terang Crushindo memiliki visi yaitu “Dalam kapasitasnya 

sebagai perusahaan nasional yang bergerak dibidang pertambangan dan crusher 

bermaksud untuk bisa ikut berperan aktif menciptakan lahan-lahan usaha serta 

menciptakan lapangan pekerjaan mendukung setiap usaha pembangunan dan 

pengembangan wilayah di indonesia, khususnya sumatera barat”. Adapun misi 

dari PT. Anshar Terang Crushindo yaitu “menjadikan perusahaan tambang 

berwawasan lingkungan”. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

PT. Ansar Terang Crushindo dalam merealisasikan tujuan mempunyai 

struktur organisasi yang di dalamnya ditetapkan kedudukan, wewenang, tugas, 

dan tanggung jawab masing-masing anggota sehingga mereka bertanggung jawab 

kepada tugasyang harus dilaksanakan. Secara ringkas pembagian tugas dan 

tanggung jawab, struktur organisasi PT Ansar Terang Crushindo dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Anshar Terang Crushindo 

 

 

 



IV-3 

 

4.1.3 Data Produksi 

Untuk kapasitas produksi, saat ini PT. Anshar Terang Crushindo memiliki 

kapasitas produksi batu andesit sebesar 200 ton/jam. Jadi untuk setiap harinya, 

perusahaan ini mampu menghasilkan batu andesit sebanyak 1400 ton batu andesit 

per harinya dengan jumlah produksi rata-rata pada pengolahan batu andesit ini 

adalah 50% dri kapasitas produksi atau 100 ton/jam, Jadi setiap harinya PT. 

Anshar Terang Crushindo menghasilkan olahan batu andesit sebanyak 700 ton per 

hari. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan baku yang tidak selalu dapat 

digunakan atau diproduksi. Adapun Penjadwalan Produksi pengolahan batu 

andesit pada PT. Anshar Terang Crushindo adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah pekerja 30 orang 

2. Proses produksi dimulai jam 08.00 – 16.00 WIB perhari. 

3. Waktu istirahat mulai jam 12.00 - 13.00 WIB. 

 

4.1.4 Jumlah Kecelakaan Kerja pada Lantai Produksi Tahun 2014-2016 di 

PT.Anshar Terang Crushindo 

 Berikut adalah jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada lantai produksi 

PT. Anshar Terang Crushindo Tahun 2014-2016 

Tabel 4.1 Data Kecelakaan Kerja di PT. Anshar Terang Crushindo (ATC) Tahun 

2014-2016 

Tahun Jenis Kecelakaan Jumlah  

2014 

Ringan 3 

Sedang - 

Berat - 

Jumlah 3 

2015 

Ringan 3 

Sedang 2 

Berat - 

Jumlah 5 

2016 
Ringan 5 

Sedang 2 

(Sumber: PT. Anshar Terang Crushindo (ATC), 2017) 
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Tabel 4.1 Data Kecelakaan Kerja di PT. Anshar Terang Crushindo (ATC) Tahun 

2014-2016 (Lanjutan) 

Tahun Jenis Kecelakaan Jumlah 

 Berat 1 

Jumlah 8 

(Sumber: PT. Anshar Terang Crushindo (ATC), 2017) 

 

Pada Tabel 4.1 dapat lihat meningkatnya  kecelakaan kerja yang terjadi 

dari tahun 2014-2016 pada pekerja. Berdasarkan Tabel dapat diketahui klasifikasi 

jenis kecelakaan kerja berdasarkan tingkatan atau kategori berikut ini adalah jenis 

kecelakaan yang terjadi: 

1. Kecelakaan ringan: Luka ringan atau sakit ringan (tidak kehilangan hari 

kerja) 

2. Kecelakaan sedang: Luka berat atau sakit dengan perawatan intensif 

(kehilangan hari kerja) 

3. Kecelakaan berat: Meninggal atau cacat seumur hidup (tidak mampu 

bekerja). 

 

4.1.5 Kategori Jenis Kecelakaan Kerja Pada Lantai Produksi di PT. Anshar 

Terang Crushindo 

 Berikut ini akan dijelaskan kategori jenis kecelakaan kerja pada lantai 

produksi di PT. Anshar Terang Crushindo. 

Tabel 4.2 Kategori Jenis Kecelakaan  Kerja pada Lantai Produksi di PT. Anshar 

Terang Crushindo 

No Jenis Kecelakaan Kerja Jumlah Kecelakaan Kerja 

1 Ringan 11 

2 Sedang 5 

3 Berat 1 

Jumlah 17 

(Sumber: PT. Anshar Terang Crushindo (ATC), 2017) 

 

 Berdasarkan rekap data pada Tabel 4.2 bahwa kategori jenis kecelakaan 

kerja dan jumlah kecelakaan kerja pada lantai produksi diketahui bahwa 

kecelakaan terjadi sebanyak 17 kali. 
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4.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu tahapan atau proses dimana pada 

pengolahan data ini data-data mentah yang telah dikumpulkan dihitung 

berdasarkan rumus-rumus yang telah ditetapkan. Pada proses pengolahan data ini 

peneliti menggunakan metode Hirarc dan Traffic Light System pada lantai 

produksi di PT. Anshar Terang Crushindo. 

 

4.2.1 Identifikasi Potensi Bahaya 

Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat beberapa potensi bahaya 

yang diakibatkan pada proses penambangan batu andesit. Potensi bahaya tersebut 

digolongkan atas 3 faktor yaitu: 

1. Faktor manusia atau pekerja 

 Sumber bahaya yang ditimbulkan dari faktor manusia atau pekerja ini 

yaitu sikap pekerja pada saat melakukan perusahaan yang selama 

penelitian ditemukan 8 temuan yang terdiri dari kurang disiplinnya sikap 

pekerja, rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja, pekerja 

bertindak tidak aman dengan tidak memakai atau tidak mengikuti 

peraturan dalam bekerja dengan baik, tidak tegasnya pihak manajemen 

terhadap peraturan, kurangnya pengetahuan terhadap keselamatan kerja, 

tidak adanya peraturan bekerja dengan baik, tidak adanya peraturan tertulis 

yang diberlakukan dan tidak adanya pelatihan tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja diperusahaan.  

2. Faktor bahaya pada proses penambangan  

Sumber bahaya yang dirimbulkan dari proses penambangan terbagi 

menjadi beberapa sumber yaitu sebagai berikut: 

 a. Kebisingan 

jumlah temuan kebisingan yang ditimbulkan  pada proses penambangan 

yaitu 4 temuan seperti penggalian lahan untuk peledakan, pada saat 

peledakan dilakukan, proses pengambilan batu setelah peledakan dan 

proses pemuatan batu untuk dibawa ke area pengolahan batu andesit. 
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 b. Lalu lintas tambang 

sumber bahaya yang ditemukan pada lau lintas tambang yaitu 

ditemukan sebanya 6 temuan sumber bahaya seperti lalu lintas tambang 

yang masih tanah, tidak adanya poster K3 sepanjang lalu lintas 

tambang, tidak adanya peringatan pembatasan kecepatan, tidak adanya 

pemasangan rambu-rambu lalulintas di jalan tambang, lalu lintas 

tambang yang rusak dan kondisi lalu lintas yang masih rawan untuk 

dilewati. 

 c. Serpihan Material 

sumber bahaya yang ditemukan pada proses penambangan yaitu 

serpihan material yang berserakan diarea penambangan yaitu serpihan 

batu pada saat peledakan dengan juml;ah ditemuan 1 sumber bahaya 

yaitu pekerja bisa terkena serpihan batu. 

 d. Asap 

pada saat proses penambangan jumlah temuan sumber bahaya yang 

ditemukan yaitu asap dengan jumlah temuan 2 seperti asap pada 

peledakan dan pada saat pengambilan batu. 

3. Pengolahan batu andesit 

 a. Debu 

pada saat proses penambangan jumlah temuan sumber bahaya yang 

ditemukan yaitu debu dengan jumlah temuan 4 seperti pembongkahan 

batu dari proses penambangan, proses pengolahan batu dan asap serta 

kebisingan  yang ditimbulkan dari mesin crusher. 

 b. Serpihan material di area kerja 

sumber bahaya yang ditemukan pada proses pengolahan batu andesit  

yaitu serpihan material yang berserakan diarea kerja yaitu serpihan batu 

pada saat proses pengolahan batu dimesin crusher dengan jumlah 

temuan 1 sumber bahaya yaitu pekerja bisa terkena serpihan batu. 
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 Adapun rekapitulasi hasil temuan identifikasi potensi bahaya dapat dilihat 

pada Tabel 4.3: 

Tabel 4.3  Potensi Bahaya di Tempat Kerja PT. Anshar Terang Crushindo 

No Potensi Bahaya Sumber Bahaya 
Jumlah 

Temuan 

1 Faktor Manusia  Sikap Pekerja 8 

2 Penambangan 

Kebisingan  4 

Lalu lintas tambang 6 

Serpihan Material 1 

Asap 2 

3 
Pengolahan Batu 

Andesit 

Debu 4 

Serpihan Material di Area Kerja 1 

Total 26 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa potensi bahaya yang paling 

tinggi yaitu pada sikap pekerja yaitu terdapat 8 penemuan dari 3 faktor yang 

digolongkan yaitu faktor manusia atau pekerja, faktor bahaya pada proses 

penambangan dan faktor bahaya pada proses pengolahan batu andesit. Dari 3 

faktor tersebut ditemukan potensi bahaya sebanyak 26 temuan. 

 

4.2.2 Penilaian Resiko 

Setelah mendapatkan temuan potensi bahaya di lapangan dan 

menggolongkan potensi bahaya berdasarkan sumbernya seperti pada Tabel 4.3, 

maka langkah selanjutnya dilakukan penilaian resiko dengan pendekatan risk 

matriks. 

Hasil observasi lapangan dari 26 temuan potensi bahaya kemudian 

digolongkan berdasarkan jenis sumbernya menjadi 7 sumber bahaya antara lain : 

sikap pekerja, kebisingan, lalu lintas tambang, serpihan material, asap, debu dan 

serpihan material di area kerja. 

Setelah itu menentukan tingkat keparahan atau perangkingan (risk level) 

dengan mempertimbangkan kriteria resiko Likelihood (L) dengan Severity atau 
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Concequences (C). Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka jumlah tingkat 

bahaya kecelakaan kerja yang diklasifikasikan terhadap nilai Likelihood (L) 

dengan Concequences (C) sesuai dengan peluang dan resiko tingkat keparahan. 

Penetapan nilai Likelihood (L) dan Concequences (C) adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4  Penetapan Nilai Likelihood (L) dan Concequences (C) 

No Sumber Hazard Likelihood (L) Concequences (C) 

1 Sikap Pekerja 5 4 

2 Kebisingan 4 2 

3 lalu lintas tambang 5 5 

4 Serpihan Material 3 2 

5 Asap 3 3 

6 Debu 4 2 

7 Serpihan Material di area kerja 3 3 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

  

Alasan pemberian nilai pada  kolom  Likelihood dan Concequences adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Nilai Likelihood (L) 

No Sumber Hazard (L) Alasan 

1 Sikap Pekerja 5 

Sering terjadi, diharapkan muncul 

dalam keadaan yang paling banyak 

terjadi 

2 Kebisingan 4 

Dapat terjadi dengan mudah, mungkin 

muncul dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi 

3 lalu lintas tambang 4 

Dapat terjadi dengan mudah, mungkin 

muncul dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi 

4 Serpihan Material 3 

Seharusnya terjadi dan mungkin telah 

terjadi / muncul disini atau di tempat 

lain 

5 Asap 3 

Seharusnya terjadi dan mungkin telah 

terjadi / muncul disini atau di tempat 

lain 

6 Debu 4 

Dapat terjadi dengan mudah, mungkin 

muncul dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 
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Tabel 4.5 Nilai Likelihood (L) (Lanjutan) 

No Sumber Hazard (L) Alasan 

7 Serpihan Material di 

area kerja 

3 Seharusnya terjadi dan mungkin telah 

terjadi / muncul disini atau di tempat 

lain 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai dari sumber Hazard  

yang tertinggi terdapat pada sikap pekerja yaitu dengan nilai 5 yang artinya Sering 

terjadi, diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi, nilai 4 

untuk kebisingan, lalu lintas tambang dan debu yang artinya dapat terjadi dengan 

mudah dan nilai 3 untuk temuan serpihan material dan asap. 

 

Tabel 4.6 Nilai Concequences (C) 

No Sumber Hazard (C) Alasan 

1 Sikap Pekerja 4 

Menimbulkan cedera parah dan cacat 

tetap dan kerugian finansial besar serta 

menimbulkan dampak serius terhadap 

kelangsungan usaha 

2 Kebisingan 2 

Menimbulkan cedera ringan , kerugian 

kecildan tidak menimbulkan dampak 

serius terhadap kelangsungan bisnis 

3 lalu lintas tambang 5 

Mengakibatkan korban meninggal dan 

kerugian parah bahkan dapat 

menghentikan kegiatan usaha 

selamanya 

4 Serpihan Material 2 

Menimbulkan cedera ringan , kerugian 

kecildan tidak menimbulkan dampak 

serius terhadap kelangsungan bisnis 

5 Asap 3 

Cedera berat dan dirawat dirumah 

sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, 

kerugian finansial sedang 

6 Debu 2 

Menimbulkan cedera ringan , kerugian 

kecildan tidak menimbulkan dampak 

serius terhadap kelangsungan bisnis 
7 Serpihan Material di 

area kerja 3 

Cedera berat dan dirawat dirumah 

sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, 

kerugian finansial sedang 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 
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 Setelah penetapan nilai Likelihood (L) dan Concequences (C) maka 

langkah selanjutnya adalah mangalikan nilai Likelihood (L) dan Concequences 

(C) sehingga hasil perkalian nilai tersebut akan dimasukkan kedalam matris resiko 

sehingga akan didapatkan peringkat resiko serta mengetahui peringkat yang 

berniali ekstrim untuk diberika rekomendasi perbaikan, Seperti yang terlihat pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Penetapan Matriks Resiko 

No Sumber Hazard  L  C L x C Warna Risk Level 

1 Sikap Pekerja 5 4 20  Ekstrim 

2 Kebisingan 4 2 8  Tinggi 

3 lalu lintas tambang 4 5 20  Ekstrim 

4 Serpihan Material 3 2 6  Sedang 

5 Asap 3 3 9  Tinggi 

6 Debu 4 2 8  Tinggi 

7 
Serpihan Material di area 

kerja 
3 3 9 

 Tinggi 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.7, maka dapat dilihat terdapat dua potensi kecelakaan 

kerja yang bernilai ekstrim yaitu sikap pekerja dan lalu lintas tambang. Maka dari 

itu kedua potensi kecelakaan kerja tersebut harus diprioritaskan untuk 

mendapatkan rekomendasi perbaikan. 

 

4.2.3 Menghitung Tingkat Kecelakaan Kerja dan Pengkategorian Traffic 

Light System di PT. Anshar Terang Crushindo 

4.2.3.1Perhitungan tingkat kecelakaan kerja pada tahun 2014  

 Berikut merupakan perhitungan angka tingkat kecelakaan kerja dan 

pengkategorian implementasi di PT. Anshar Terang Crushindo Tahun 2014. 

1. Frequency Rate (FR) 

 Jumlah karyawan    = 24 orang 

 Jumlah jam kerja = 8 jam x 6 hari  = 48 jam/minggu 

 Jumlah minggu dalam setahun  = 52 minggu 
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 Hilangnya hari kerja 2 hari x 8 jam  = 16 jam 

 Jam manusia total = 24 x 48 x 52 x 16 = 958.464 

 

 FR = 
 anyaknya  e elakaan      .   

 am  anusia Total
 

  = 
        .   

   .   
 = 0,63 = 1 orang/jam 

2.  Saverity Rate (SR) 

 SR = 
 umlah hari kerja yang hilang       

 am  anusia Total
 

  = 
         

   .   
 = 0,002 = 0 hari 

 Kategori kecelakaan yang sering terjadi pada tahun 2014 yaitu dalam 

kategori ringan atau HIJAU. Berdasarkan pengolahan data diatas dapat diketahui 

tingkat kecelakaan kerja untuk setiap dua ratus ribu jam  kerja yaitu 1 orang 

korban dan untuk keparahan total hilangnya hari kerja pada setiap seribu jam kerja 

yaitu tidak adanya kehilangan hari kerja. 

Tabel 4.8 Hasil Pencapaian Penerapan Komunikasi K3 Tahun 2014 

No Kategori Tersedia Tidak Tersedia 

1 

Safety Promotion 

1. Poster K3 - √ 

2. Majalah K3 - √ 

3. Kopetensi K3 - √ 

4. Publitas K3 √ - 

5. Pameran / Road Show K3 √ - 

2 

Safety Information 

1. Sistem Informasi  Bahaya K3 √ - 

2. Rambu dan Label K3  √ - 

3. Safety Handbook √ - 

4. Prosedur Meninggalkan Tempat 

Kerja 
- √ 

3 

Other form of consultation and communication 

1. safety, health and environment 

briffing 
- √ 

2. Papan komunikasi K3  √ 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 
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Tabel 4.8 Hasil Pencapaian Penerapan Komunikasi K3 Tahun 2014 (Lanjutan) 

No Kategori Tersedia Tidak Tersedia 

4 

Emergency response procedure 

1. Alarm dan rute mobilisasi - √ 

2. Prosedur aksi kegawatdaruratan - √ 

Sub Total 5 8 

Total Bentuk Penerapan Komunikasi K3 13 

Total Pencapaian 5 

Persentase Pencapaian 38,46% 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.8 pencapaian program K3 pada tahun 2014 

adalah 38,46 %. Hasil ini menunjukan pencapaian implementasi K3 pada PT. 

Anshar Terang Crushindo pada tahun 2014 terletak pada level MERAH. 

Tabel 4.9  Hasil Pemetaan Tingkat Implementasi Tahun 2014 

 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa pencapaian implementasi di 

PT. anshar Terang Crushindo berada pada level 3 yaitu level rawan dengan tingkat 

kecelakaan ringan dalam level 1 yaitu hijau. Dalam hal ini perusahaan harus lebih 

meningkatkan lagi implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja supaya 

kecelakaan kerja berkurang. 

 

4.2.3.2 Perhitungan tingkat kecelakaan kerja pada tahun 2015  

 Berikut merupakan perhitungan angka tingkat kecelakaan kerja dan 

pengkategorian implementasi di PT. Anshar Terang Crushindo Tahun 2015. 
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1. Frequency Rate (FR) 

 Jumlah karyawan    = 24 orang 

 Jumlah jam kerja = 8 jam x 6 hari  = 48 jam/minggu 

 Jumlah minggu dalam setahun  = 52 minggu 

 Hilangnya hari kerja 7 hari x 8 jam  = 56 jam 

 Jam manusia total = 24 x 48 x 52 x 56 = 3.354.624 

 

 FR = 
 anyaknya  e elakaan      .   

 am  anusia Total
 

  = 
        .   

 .   .   
 = 0,23 = 1 orang/jam 

2.  Saverity Rate (SR) 

 SR = 
 umlah hari kerja yang hilang       

 am  anusia Total
 

  = 
         

         
 = 0,0005 = 0 hari 

 Kategori kecelakaan yang sering terjadi pada tahun 2015 yaitu dalam 

kategori ringan atau HIJAU. Berdasarkan pengolahan data diatas dapat diketahui 

tingkat kecelakaan kerja untuk setiap dua ratus ribu jam  kerja yaitu 1 orang 

korban dan untuk keparahan total hilangnya hari kerja pada setiap seribu jam kerja 

yaitu tidak adanya kehilangan hari kerja. 

Tabel 4.10 Hasil Pencapaian Penerapan Komunikasi K3 Tahun 2015 

No Kategori Tersedia Tidak Tersedia 

1 

Safety Promotion 

1. Poster K3 - √ 

2. Majalah K3 √ - 

3. Kopetensi K3 - √ 

4. Publitas K3 √ - 

5. Pameran / Road Show K3 √ - 

2 

Safety Information 

1. Sistem Informasi  Bahaya K3 √ - 

2. Rambu dan Label K3  - - 

3. Safety Handbook √ √ 

4. Prosedur Meninggalkan Tempat 

Kerja 
- √ 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 
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Tabel 4.10 Hasil Pencapaian Penerapan Komunikasi K3 Tahun 2015 (Lanjutan) 

No Kategori Tersedia Tidak Tersedia 

3 

Other form of consultation and communication 

1. safety, health and environment 

briffing 
- √ 

2. Papan komunikasi K3  √ 

4 

Emergency response procedure 

1. Alarm dan rute mobilisasi - √ 

2. Prosedur aksi kegawatdaruratan √ - 

Sub Total 6 7 

Total Bentuk Penerapan Komunikasi K3 13 

Total Pencapaian 6 

Persentase Pencapaian 46,15 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.10 pencapaian program K3 pada tahun 2015 

adalah 46,15 %. Hasil ini menunjukan pencapaian implementasi K3 pada PT. 

Anshar Terang Crushindo pada tahun 2015 terletak pada level MERAH. 

Tabel 4.11  Hasil Pemetaan Tingkat Implementasi – Tingkat Kecelakaan Kerja 

Tahun 2015 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa pencapaian implementasi di 

PT. anshar Terang Crushindo berada pada level 3 yaitu level rawan dengan tingkat 

kecelakaan ringan dalam level 1 yaitu hijau. Dalam hal ini perusahaan harus lebih 
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meningkatkan lagi implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja supaya 

kecelakaan kerja berkurang. 

 

4.2.3.3 Perhitungan tingkat kecelakaan kerja pada tahun 2016  

 Berikut merupakan perhitungan angka tingkat kecelakaan kerja dan 

pengkategorian implementasi di PT. Anshar Terang Crushindo Tahun 2016. 

1. Frequency Rate (FR) 

 Jumlah karyawan    = 24 orang 

 Jumlah jam kerja = 8 jam x 6 hari  = 48 jam/minggu 

 Jumlah minggu dalam setahun  = 52 minggu 

 Hilangnya hari kerja 21 hari x 8 jam  = 168 jam 

 Jam manusia total = 24 x 48 x 52 x 168 = 10.063.872 

 FR = 
 anyaknya  e elakaan      .   

 am  anusia Total
 

  = 
        .   

  .   .   
 = 0,16 = 0 orang/jam 

2.  Saverity Rate (SR) 

 SR = 
 umlah hari kerja yang hilang       

 am  anusia Total
 

  = 
          

  .   .   
 = 0,002 = 0 hari 

 Kategori kecelakaan yang sering terjadi pada tahun 2016 yaitu dalam 

kategori ringan atau HIJAU. Berdasarkan pengolahan data diatas dapat diketahui 

tingkat kecelakaan kerja untuk setiap dua ratus ribu jam  kerja yaitu tidak ada 

korban dan untuk keparahan total hilangnya hari kerja pada setiap seribu jam kerja 

yaitu tidak adanya kehilangan hari kerja. 

Tabel 4.12 Hasil Pencapaian Penerapan Komunikasi K3 Tahun 2016 

No Kategori Tersedia Tidak Tersedia 

1 

Safety Promotion 

1. Poster K3 - √ 

2. Majalah K3 √ - 

3. Kopetensi K3 - √ 

4. Publitas K3 - - 

5. Pameran / Road Show K3 - - 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 
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Tabel 4.12 Hasil Pencapaian Penerapan Komunikasi K3 Tahun 2016 (Lanjutan) 

No Kategori Tersedia Tidak Tersedia 

2 

Safety Information 

1. Sistem Informasi  Bahaya K3 √ - 

2. Rambu dan Label K3  - - 

3. Safety Handbook √ √ 

4. Prosedur Meninggalkan Tempat 

Kerja 
- √ 

3 

Other form of consultation and communication 

1. safety, health and environment 

briffing 
- √ 

2. Papan komunikasi K3  √ 

4 

Emergency response procedure 

1. Alarm dan rute mobilisasi - √ 

2. Prosedur aksi kegawatdaruratan √ - 

Sub Total 4 9 

Total Bentuk Penerapan Komunikasi K3 13 

Total Pencapaian 4 

Persentase Pencapaian 30,76 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.12 pencapaian program K3 pada tahun 2016 

adalah 30,76 %. Hasil ini menunjukan pencapaian implementasi K3 pada PT. 

Anshar Terang Crushindo pada tahun 2016 terletak pada level MERAH. 

Tabel 4.13  Hasil Pemetaan Tingkat Implementasi – Tingkat Kecelakaan Kerja 

Tahun 2015 

 



IV-17 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa pencapaian implementasi di 

PT. anshar Terang Crushindo berada pada level 3 yaitu level rawan dengan tingkat 

kecelakaan ringan dalam level 1 yaitu hijau. Dalam hal ini perusahaan harus lebih 

meningkatkan lagi implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja supaya 

kecelakaan kerja berkurang. 


