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2.1 Sejarah Umum Perusahaan 

 PT. RSUP didirikan oleh Mr. Tay Juhana setelah sukses mendirikan PT. 

Pulau Sambu Kuala Enok dan PT. Pulau Sambu Guntung sebagai pabrik industri 

pengolahan kelapa, pada tahun 1986 kembali didirikan PT. Riau Sakti United 

Plantations (PT. RSUP). PT. RSUP berlokasi di desa Pulau Burung yang masih 

merupakan bagian wilayah kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sama hal nya 

dengan 2 pabrik industri lainnya yang berlokasi pada wilayah yang sama. Sebagai 

pengusaha Mr. Tay Juhana menyadari keberhasilan perusahaan Sambu Group ini 

tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan peran serta seluruh lapisan masyarakat 

yang ada disekitarnya. PT. RSUP - Industri didirikan pada tahun 1986 di wilayah 

Sumatera bagian Timur Indonesia, memiliki perkebunan sendiri dengan luas 

penanaman kelapa dan nanas mencapai 20.225 hektar. Tahun 1993 PT. Riau Sakti 

United Plantations-Industry diawali dengan 1 line produksi Desiccated Coconut 

dengan mesin Dryer dan pembangunan fasilitas dermaga Export 

(Sugiantolie.blogspot.co.id, 2015). 

Tahun 1995 penambahan line 2 pabrik Desiccated Coconut bersama 

dengan perluasan dan peningkatan Meat Preparation, untuk pembukaan 0,5 juta 

butir kelapa per hari dan kapasitas 2 juta butir kelapa pada Nut Storage dan 

ditahun yang sama dimulainya pabrik Nanas Kaleng dengan kapasitas 5 line 

produksi. Tahun 1996 – 1999 Perluasan Pabrik Santan Kaleng dengan 

penambahan pengoperasian 2 Retort, Persiapan line 3 pabrik Desiccated 

Coconut, Perluasan 8 line untuk pabrik Nanas Kaleng, dan perluasan pabrik untuk 

Pineapple Juice Concentrate. Pada tahun 1999 PT. RSUP – Industry telah 

konsisten mengimplementasikan sistem ISO dan telah mendapat sertifikasi ISO 

9002: 1994, sistem manajemen mutu dan HACCP (SS 4444: 1998) dari SGS 

International Services Singapore pada tanggal 17 Desember 1999. Melihat data 

statistik tahun 2003, PT. RSUP perkebunan telah mampu memproduksi 700.000 

butir buah kelapa dan 300.000 buah nanas untuk diproses setiap harinya, jumlah 
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tersebut telah memberikan konstribusi untuk bahan produksi 70% kelapa dan 30% 

nanas. PT. RSUP perkebunan menjamin kelancaran (stabil) supply 

bahan baku untuk keperluan industri selama bertahun-tahun. PT. RSUP - Industri 

juga mendapat pasokan bahan baku buah dari tiga perusahaan perkebunan 

transmigrasi setempat, yaitu GHS1, GHS2 dan RSTM. Jika digabung 

bahan baku yang didapatkan untuk pengolahan mencapai lebih dari 1 juta butir 

kelapa dan sekitar 500 ribu buah nanas setiap harinya untuk diolah. Dengan 

jumlah bahan baku sebanyak itu PT. RSUP – Industri sekarang merupakan 

perusahaan besar dan terkemuka yang memproduksi hasil olahan kelapa dan 

nanas di pasaran dunia (Sugiantolie.blogspot.co.id, 2015). 

 

2.2 Bahaya 

Bahaya atau hazard adalah suatu sumber yang berpotensi menimbulkan 

kerugian baik berupa luka-luka terhadap manusia, penyakit, kerusakan properti, 

lingkungan atau kombinasinya. Sedangkan menurut OHSAS 18001 hazard adalah 

sumber, situsasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal 

luka-luka atau penyakit terhadap manusia. Bahaya adalah segala sesuatu termasuk 

situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada 

manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Kareana hadirnya bahaya maka 

diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat 

yang merugikan. Bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari 

suatu zat, sistem, kondisi atau peralatan (Ramli, 2011) 

 

2.3 Jenis-Jenis Bahaya 

Dalam kehidupan banyak sekali bahaya yang ada di sekitar kita. Bahaya-

bahaya itu dapat menyebabakan kecelakaan. Jenis-jenis bahaya tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Ramli, 2011): 

1. Bahaya mekanis, yaitu bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak 

baik secara manual maupun dengan penggerak. Gerakan mekanis ini dapat 

menimbulkan cedera atau kerusakan seperti tersayat, terpotong, terjatuh, 

terjepit, dan terpeleset. 
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2. Bahaya listrik, yaitu sumber bahaya yang berasal dari energi listrik yang 

dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik dan 

hubungan singkat atau arus pendek. 

3. Bahaya kimiawi, yaitu bahaya yang mengandung potensi bahaya sesuai 

dengan sifat dan kandungannya. Kecelakaan yang ditimbulkan oleh bahan 

kimia adalah: 

a. Keracunan yang disebabkan oleh bahan kimia 

b. Iritasi  

c. Kebakaran dan peledakan 

d. Polusi dan pencemaran lingkungan 

4. Bahaya Fisis, antara lain yaitu kebisingan, tekanan, getaran, suhu panas atau 

dingin, cahaya, radiasi 

5. Bahaya Biologi, yaitu bahaya yang ditemukan dalam industri makanan, 

farmasi, pertanian, pertambangan minyak gas dan bumi. 

 

2.4 Jenis-Jenis Risiko 

Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, risiko 

dalam organisasi sangat beragam sesuai dengan sifat, lingkup, skala, dan jenis 

kegiatannya antara lain (Ramli, 2011): 

1. Risiko keuangan (financial risk)  

Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko financial yang berkaitan 

dengan aspek keuangan. Ada berbagai risiko financial seperti piutang macet, 

perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang dan lain-lain. Risiko keuangan 

ini harus dikelola dengan baik agar organisasi tidak mengalami kerugian atau 

bahkan sampai gulung tikar.  

2. Risiko pasar (market risk)  

Risiko pasar dapat terjadi terhadap perusahaan yang produknya dikonsumsi 

atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap perusahaan mempunyai 

tanggung jawab terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya. Perusahaan 

wajib menjamin bahwa produk barang atau jasa yang diberikan aman bagi 



II-4 

 

konsumen. Dalam Undang-undang No.8 tahun 1986 tentang Perlindungan 

Konsumen memuat tentang tanggung jawab produsen terhadap produk dan 

jasa yang dihasilkannya termasuk keselamatan konsumen atau produk 

(product safety atau product liability).  

3. Risiko alam (natural risk)  

Bencana alam merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat 

terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktu, bentuk dan kekuatannya. Bencana 

alam dapat berupa angin topan atau badai, gempa bumi, tsunami, tanah 

longsor, banjir, dan letusan gunung berapi. Disamping korban jiwa, bencana 

alam juga mengakibatkan kerugaian material yang sangat besar yang 

memerlukan waktu pemulihan yang lama.  

4. Risiko operasional  

Risiko dapat berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan 

bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Perusahaan yang 

memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai risiko untuk 

mengalami kerugian. Risiko operasional suatu perusahaan tergantung dari 

jenis, bentuk dan skala bisnisnya masing-masing. Yang termasuk kedalam 

risiko operasional antara lain:  

a. Ketenagakerjaan  

Tenaga kerja merupakan asset paling berharga dan menentukan dalam 

operasi perusahaan. Pada dasarnya perusahaan telah mengambil risiko 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ketika perusahaan memutuskan 

untuk menerima seseorang bekerja. Perusahaan harus membayar gaji yang 

memadai bagi pekerjanya serta memberikan jaminan sosial yang 

diwajibkan menurut perundangan. Di samping itu perusahaan juga harus 

memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta 

membayar tunjangan jika tenaga kerja mendapat kecelakaan.  

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang dapat memicu atau 

menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kegagalan dalam proses 

produksi. Mempekerjakan pekerja yang tidak terampil, kurang 
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pengetahuan, sembrono atau lalai dapat menimbulkan risiko yang serius 

terhadap keselamatan.  

b. Teknologi  

Aspek teknologi disamping bermanfaat untuk meningkatkan produk-tivitas 

juga mengandung berbagai risiko. Penggunaan mesin modern misalnya 

dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan pengurangan tenaga kerja. 

Teknologi juga bersifat dinamis dan terus berkembang dengan inovasi 

baru. Perusahaan yang buta terhadap perkembangan teknologi akan 

mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan 

lain yang menggunakan teknologi yang lebih baik.  

c. Risiko K3  

Risiko K3 adalah risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul 

dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material 

dan lingkungan kerja. Umumnya risiko K3 dikonotasikan sebagai hal yang 

negatif (negative impact) seperti: 

1. Kecelakaan terhadap tenaga kerja dan asset perusahaan  

2. Kebakaran dan peledakan  

3. Penyakit akibat kerja  

4. Kerusakan sarana produksi  

5. Gangguan operasi  

d. Risiko keamanan (security risk)  

Masalah keamanan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha atau 

kegiatan suatu perusahaan seperti pencurian asset perusahaan, data 

informasi, data keuangan, formula produk, dll. Di daerah yang mengalami 

konflik, gangguan keamanan dapat menghambat atau bahkan 

menghentikan kegiatan perusahaan.  

Risiko keamanan dapat dikurangi dengan menerapkan sistem manajemen 

keamanan dengan pendekatan manajemen risiko. Manajemen keamanan 

dimulai dengan melakukan semua potensi risiko keamanan yang ada 

dalam kegiatan bisnis, melakukan penilaian risiko dan selanjutnya 

melakukan langkah pencegahan dan pengamanannya.  
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e. Risiko sosial  

Risiko sosial adalah risiko yang timbul atau berkaitan dengan lingkungan 

sosial dimana perusahaan beroperasi. Aspek sosial budaya seperti tingkat 

kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat menimbulkan 

risiko baik yang positif maupun negatif. Budaya masyarakat yang tidak 

peduli terhadap aspek keselamatan akan mempengaruhi keselamatan 

operasi perusahaan. 

 

2.5 Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang 

meliputi struktur oganisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, 

proses sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, 

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

rangka pengendalian risiko  guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan 

efektif. Tujuan diterapkannya SMK3 yaitu untuk menciptakan suatu system 

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, dimana terdapat unsur tenaga 

kerja, lingkungan kerja, dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya 

(PER.05/MEN). Penilaian risiko adalah likelihood dan severity. Likelihood adalah 

probabilitas terjadinya kecelakaan kerja. Parameter pengukuran likelihood yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seberapa sering terjadinya kegiatan yang 

dapat memicu kecelakaan kerja. Risk rating menggambarkan seberapa besar 

dampak dari potensi bahaya yang diidentifikasi yang kemudian akan dilihat 

dengan bantuan tabel risk matrix. Penilaian risiko dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pekerja dan supervisor perusahaan (Palit, 2015). 

 

2.6 Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kecelakaan Kerja 

Adapun tujuan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja diuraikan sebagai berikut (Ramli, 2014): 

1. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi 

2. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi 

3. Sebagai dasar penghargaan (awards) 

4. Sebagai sertifikasi 
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Sistem manajemen K3 merupakan suatu set elemen-elemen yang saling terkait 

untuk menetapakan kebijakan dan sasaran dan untuk mencapai objektif 

tersebut.  

 

2.7 HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Conrtol) 

Organisasi harus menetapkan prosedur mengenai Identifikasi Bahaya 

(Hazard Identification), Penilaian Risiko (Risk Assessment) dan menentukan 

Pengendaliannya (Risk Control) atau disingkat HIRARC. Keseluruhan proses ini 

disebut juga manajemen risiko (risk management). HIRARC merupakan elemen 

pokok dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan 

langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya. Di samping itu, 

HIRARC juga merupakan bagian dari sistem manajemen risiko (risk 

management). Menurut OHSAS 18001, HIRARC harus dilakukan di seluruh 

aktifitas organisasi untuk menentukan kegiatan organisasi yang mengandung 

potensi bahaya dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja. Selanjutnya hasil HIRARC menjadi masukan untuk penyusunan 

objektif dan target K3 yang akan dicapai, yang dituangkan dalam program kerja. 

Dari alur di bawah terlihat bahwa HIRARC merupakan titik pangkal dari 

pengelolaan K3. Jika HIRARC tidak dilakukan dengan baik maka penerapan K3 

akan salah arah (misguided), acak atau virtual karena tidak mampu menangani isu 

pokok yang ada dalam organisasi (Ramli, 2014). 
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Gambar 2.1 Proses Sistem Manajemen K3 

Sumber : (Ramli, 2014) 

 

Elemen-elemen lainnya seperti pelatihan, dokumentasi, komunikasi, 

pengukuran, pengendalian rekaman, dan lainnya adalah untuk menopang atau 

mengacu kepada program pengendalian risiko. Jangan terjadi sebaliknya, dimana 

organisasi hanya berfokus kepada elemen-elemen pendukung, lengkap dengan 

prosedur dan dokumentasinya, namun mengabaikan proses HIRARC, sehingga 

kecelakaan masih dapat terjadi (Ramli, 2014). 

HIRARC merupakan gabungan dari hazard identification, risk assessment 

dan risk control merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir 

kecelakaan kerja. HIRARC merupakan metode yang dimulai dari menentukan 

jenis kegiatan kerja yang kemudain diidentifikasi sumber bahaya nya sehingga di 

dapatkan risikonya. Kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian 

risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan 

(Purnama, 2016). 

 

2.7.1 Identifikasi Bahaya 

Elemen pertama yang dilakukan dari proses manajemen risiko K3 

(HIRARC) dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya. Keberhasilan suatu 

proses manajemen risiko K3 sangat ditentukan oleh kemampuan dalam 

menentukan atau mengidentifikasi semua bahaya yang ada dalam kegiatan. Jika 
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semua bahaya berhasil diidentifikasi dengan lengkap berarti perusahaan akan 

dapat melakukan pengelolaan secara komprehensif. Namun jika upaya identifikasi 

bahaya hanya mampu menjangkau sebagian saja dari potensi bahaya yang ada, 

berarti masih terdapat peluang untuk terjadinya hal yang tidak dinginkan (Ramli, 

2011). 

Identifikasi bahaya adalah untuk menjawab pertanyaan apa potensi bahaya 

yang dapat terjadi atau menimpa organisasi atau perusahaan dan bagaimana 

terjadinya. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam mengembangkan 

manajemen K3. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui 

adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Identifikasi bahaya merupakan 

landasan dari manajemen risiko. Tanpa melakukan identifikasi bahaya tidak 

mungkin melakukan pengelolaan risiko dengan baik. Bagaimana melakukan 

identifikasi bahaya yang baik. Menurut Stuart Hawthorn I,Eng., M.I. Plant E, 

dalam buku risk management Process, cara sederhana adalah dengan melakukan 

pengamatan. Cobalah lihat seekor anjing atau kucing. Ada berbagai sumber 

bahaya pada seekor anjing seperti kuku yang runcing serta gigi yang tajam yang 

dapat merobek mangsanya. Melakukan pengamatan tersebut kita sebenarnya telah 

melakukan suatu identifikasi bahaya dari seekor anjing. Hal serupa dapat 

dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja, peralatan dan 

material yang digunakan. Namun, pelaksanaannya tentu tidak mudah dan 

sederhana, sehingga perlu dilakukan secara sistematis (Ramli, 2011). 

 

2.7.2  Penilaian Risiko 

Setelah melakukan identifikasi bahaya dilanjutkan dengan penilaian risiko 

yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta skenario dampak yang 

akan ditimbulkannya. Penilaian risiko digunakan sebagai langkah saringan untuk 

menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan 

keparahan yang dapat ditimbulkan (severity). Risiko dianalisis dengan 

menggabungkan perkiraan konsekuensi dan kemungkinan dalam konteks 

pengendalian yang ada. Untuk menghindari penyimpangan dari sumber informasi 

yang tersedia dan teknik yang digunakan ketika menganalisis konsekuensi dan 
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kemungkinan. Konsekuensi adalah akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan 

secara kualitatif atau kuantitatif, berupa kerugian, sakit, cedera, keadaan 

merugikan atau menguntungkan. Bisa juga berupa rentangan akibat-akibat yang 

mungkin terjadi dan berhubungan dengan suatu kejadian (Ramli, 2014). 

Probabilitas digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau 

frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan 

rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian 

atau hasil.  Eksposure (paparan) adalah frekuensi pemaparan terhadap bahaya atau 

sumber risiko. Analisis risiko bergantung pada informasi risiko dan data yang 

tersedia. Metode analisis yang digunakan dapat bersifat kualitatif, semikuantitatif, 

dan kuantitatif bahkan kombinasi ketiganya (Ramli, 2014).  

1. Penilaian risiko dengan analisis kualitatif  

Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk 

menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Hasilnya dapat 

termasuk dalam kategori risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. 

 

Tabel 2.1 Nilai Tingkat Keparahan (Consequences) 

Tingkat Penjelasan Defenisi 

1 
Tidak Signifikan 

(Insignificant) 

Tidak terjadi cidera, kerugian finansial kecil 

2 
Rendah 

(Minor) 

Cidera sedang, kerugian finansial sedang 

3 
Sedang 

(Moderate) 

Cidera sedang, perlu penanganan medis, 

kerugian finansial besar 

4 
Tinggi 

(Major) 

Cidera berat lebih satu orang, kerugian besar, 

gangguan produksi 

5 
Sangat tinggi 

(Catastrophic) 

Fatal lebih satu orang, kerugian sangat besar 

dan dampak luas yang berdampak panjang, 

terhentinya seluruh kegiatan 

(Sumber: Ramli, 2014) 
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  Tabel 2.2 Ukuran Kualitatif dari Kemungkinan (Probability) 

Rating Penjelasan Defenisi 

5 Frequent Selalu terjadi 

4 Probable Sering terjadi 

3 Occasional Kadang-kadang dapat terjadi 

2 Unlikely Mungkin dapat terjadi 

1 Improbable Sangat jarang terjadi 

   (Sumber: Ramli, 2011) 

 

  Tabel 2.3 Matriks Analisis Risiko Kualitatif (Level Risiko) 

Probability 

Consequence 

5 

(Catastropic) 

4 

(Major) 

3 

(Moderate) 

2 

(Minor) 

1 

(Insignificant) 

5 

(Almost 

Certain) 

E E E H H 

4 

(Likely) 
E E H H M 

3 

(Moderate) 
E E H M L 

2 

(Unlikely) 
H H M L L 

1 

(Rare) 
H H M L L 

   (Sumber: Ramli, 2011) 

 

  Keterangan: 

  E : Ekstrim, sangat berisiko, dibutuhkan tindakan secepatnya 

  H : High, berisiko besar, dibutuhkan perhatian dari manajemen puncak 

  M : Medium, risiko sedang, tanggung jawab manajemen harus spesifik 

  L : Low, risiko rendah, ditangani dengan prosedur rutin 
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2. Penilaian risiko dengan analisis semi kuantitatif  

Metoda semi kuantitatif lebih baik dalam mengungkapkan tingkat risiko 

dibanding teknik kualitatif. Nilai risiko digambarkan dengan angka numerik, 

namun nilai ini tidak bersifat absolut. Misalnya risiko A bernilai 2 dan risiko 

B bernilai 4, dalam hal ini, bukan berarti risiko B secara absolut dua kali lipat 

dari risiko A. Dapat menggambarkan tingkat risiko lebih konkrit dibanding 

metoda kualitatif. 

     Tabel 2.4 Kriteria dan Nilai dari Faktor Consequences  

Tingkatan Deskripsi Rating 

Catastrophe 
Kematian banyak orang, aktifitas dihentikan, 

kerusakan permanen pada lingkungan luas 
100 

Disaster 
kematian pada satu hingga beberapa orang, 

kerusakan permanen pada lingkungan lokal 
50 

Very Serious 
Cacat permanen, kerusakan temporer lingkungan 

local 
25 

Serious Cacat nonpermanent 15 

Important 

Dibutuhkan perawatan medis, terjadi emisi 

buangan tetapi tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan 

5 

Noticeable 
Luka ringan, sakit ringan, kerugian sedikit, 

terhentinya kegiatan sementara. 
1 

     (Sumber: Wibowo, 2016) 

 

     Tabel 2.5 Kriteria dan Nilai dari Faktor Probability 

Tingakatan Deskripsi Rating 

Almost Certain 
Kejadian yang hampir terjadi jika ada kontak 

dengan bahaya 
10 

Likely Kemungkinan terjadinya 50-50 6 

Unusual but 

possible 

Suatu kejadian yang tidak biasa namun masih 

memiliki kemungkinan untuk terjadi 
3 

Remotely 

Possible 

Suatu kejadian yang sangat kecil kemungkinan 

terjadinya 
1 

Conceivable 
Tidak pernah terjadi walaupun telah bertahun-

tahun 
0,5 

Practically 

Impossible 
Secara nyata belum pernah terjadi 0,1 

     (Sumber: Wibowo, 2016) 
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Tabel 2.6 Kriteria dan Nilai dari Faktor Exposure 

Tingakatan Deskripsi Rating 

Continously Beberapa terjadi dalam sehari (terus menerus) 10 

Frequently Sekali terjadi dalam sehari (sering) 6 

Occasionally 
Sekali dalam seminggu sampai sekali dalam 

sebulan (kadang-kadang) 
3 

Infrequent 
Sekali dalam sebulan hingga sekali dalam 

setahun (tidak sering) 
2 

Rare Diketahui pernah terjadi (jarang) 1 

Very rare Tidak diketahui terjadinya (sangat jarang) 0,5 

     (Sumber: Wibowo, 2016) 
 

Penentuan tingkat risiko dilakukan setelah ketiga komponen risiko (konsekuensi, 

paparan, dan kemungkinan) telah ditentukan besarannya.  

  Tabel 2.7 Skala Tingkatan Risiko 

Tingkatan Deskripsi Tindakan 

> 350 Very high 
Penghentian aktifitas sampai tingkat risiko 

dikurangi 

180-350 Priority Memerlukan penanganan secepatnya 

70-180 Substantial Mengharuskan perbaikan 

20-70 Priority 3 Memerlukan perhatian 

< 20 Acceptable Lakukan kegiatan seperti biasa 

     (Sumber: Wibowo, 2016) 

 

3. Penilaian analisis risiko dengan analisis kuantitatif  

Analisis dengan metode ini menggunakan nilai numerik. Kualitas dari analisis 

tergantung pada akurasi dan kelengkapan data yang ada. Konsekuensi dapat 

dihitung dengan menggunakan metode modeling hasil dari kejadian atau 

kumpulan kejadian atau dengan memperkirakan kemungkinan dari studi 

eksperimen atau data sekunder atau data terdahulu. Probabilitas biasanya 

dihitung sebagai salah satu atau keduanya (exposure dan probability). Kedua 

variabel ini (probabilitas dan konsekuensi) kemudian digabung untuk 

menetapkan tingkat risiko yang ada.  
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2.7.3 Evaluasi Risiko  

Suatu risiko tidak akan memberikan makna yang jelas bagi manajemen 

atau pengambil keputusan lainnya jika tidak diketahui apakah risiko tersebut 

signifikan bagi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari 

penilaian risiko dilakukan evaluasi risiko untuk menentukan apakah risiko 

tersebut dapat diterima atau tidak dan menentukan prioritas risiko. Untuk 

mendapat gambaran yang baik dan tepat mengenai risiko dilakukan penentuan 

peringkat risiko atau prioritas risiko. Peringkat risiko sangat penting untuk sebagai 

alat manajemen dalam mengambil keputusan. Melalui peringkat risiko manajemen 

dapat menentukan skala prioritas dalam penanganannya. Manajemen juga dapat 

mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk masing-masing risiko sesuai 

dengan tingkat prioritasnya (Ramli, 2011). 

 

2.7.4 Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan 

dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko untuk 

menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Selanjutnya dalam menentukan 

pengendalian harus mempertimbangkan hirarki pengendalian mulai dari eliminasi, 

substitusi, pengendalian teknis, administratif, dan terakhir penyediaan alat 

keselamatan yang disesuaikan dengan kondisi organisasi, ketersediaan biaya, 

biaya operasional, faktor manusia, dan lingkungan. Pengendalian risiko 

merupakan langkah menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi risiko dapat ditentukan apakah suatu risiko 

dapat diterima atau tidak. Jika risiko dapat diterima, tentunya tidak diperlukan 

langkah pengendalian lebih lanjut (Ramli, 2014). 

Berkaitan dengan risiko K3, pengendalian risiko dilakukan dengan 

mengurangi kemungkinan atau keparahan dengan mengikuti hirarki sebagai 

berikut (Ramli, 2014): 

1. Eliminasi 

Eliminasi adalah teknik pengendalian dengan menghilangkan sumber bahaya, 

misalnya lobang di jalan ditutup, ceceran minyak di lantai dibersihkan, mesin 
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yang bising dimatikan. Cara ini sangat efektif karena sumber bahaya 

dieliminasi sehingga potensi risiko dapat dihilangkan. Karena itu, teknik ini 

menjadi pilihan utama dalam hirarki pengendalian risiko. 

2. Substitusi 

Substitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan mengganti alat, bahan, 

sistem atau prosedur yang berbahaya dengan lebih aman atau lebih rendah 

bahayanya. Teknik ini banyak digunakan, misalnya bahan kimia berbahaya 

dalam proses produksi diganti dengan bahan kimia lain yang lebih aman. 

 

 
Gambar 2.2 Hirarki Pengendalian Bahaya 

(Sumber : Ramli, 2014)  

 

3. Pengendalian Teknis 

Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana teknis yang ada di 

lingkungan kerja. Karena itu, pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui 

perbaikan pada desain, penambahan peralatan dan pemasangan peralatan 

pengaman. Sebagai contoh, mesin yang bising dapat diperbaiki secara teknis 

misalnya dengan memasang peredam suara sehingga tingkat kebisingan dapat 

ditekan. Pencemaran di ruang kerja dapat diatasi dengan memasang sistem 

ventilasi yang baik. Bahaya pada mesin dapat dikurangi dengan memasang 

pagar pengaman. 

4. Pengendalian Administratif 

Pengendalian bahaya juga dapat dilakukan secara administratif misalnya 

dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja atau prosedur kerja yang 
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lebih aman, rotasi, atau pemeriksaan kesehatan, monitoring yaitu untuk 

memonitor efektivitas pengendalian yang sudah dilakukan. 

5. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 

Pilihan terakhir untuk mengendalikan bahaya adalah dengan memakai alat 

pelindung diri misalnya pelindung kepala, sarung tangan, pelindung 

pernafasan (respirator atau masker), pelindung jatuh, dan pelindung kaki. 

Dalam konsep K3, penggunaan APD merupakan pilihan terakhir atau last 

resort dalam pencegahan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena alat 

pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan (reduce likelihood) namun 

hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan kecelakaan (reduce 

concequences). Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan topi 

keselamatan bukan berarti bebas dari bahaya tertimpa benda. Namun jika ada 

benda yang jatuh, kepalanya akan terlindung sehingga keparahan dapat 

dikurangi. Akan tetapi, jika benda yang jatuh sangat berat atau dari tempat 

yang tinggi, topi tersebut mungkin akan pecah karena tidak mampu menahan 

beban. 

a. Alat pelindung kepala, untuk melindungi bagian kepala dari benda yang 

jatuh atau benturan misalnya topi keselamatan baik dari plastik, 

aluminium, atau fiber. 

b. Alat pelindung muka untuk melindungi percikan benda cair, benda padat 

atau radiasi sinar dan panas misalnya pelindung muka (face shield), dan 

topeng las. 

c. Alat pelindung mata untuk melindungi dari percikan benda, bahan cair 

dan radiasi panas, misalnya kaca mata keselamatan dan kaca mata las. 

d. Alat pelindung pernafasan untuk melindungi dari bahan kimia, debu uap 

dan asap yang berbahaya dan beracun. Alat pelindung pernafasan sangat 

beragam seperti masker debu, masker kimia, respirator, breathing 

apparatus (BA). 

e. Alat pelindung pendengaran untuk melindungi organ pendengaran dari 

suara bising misalnya sumbat telinga (ear plug), dan katup telinga (ear 

muff). 
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f.   Alat pelindung badan untuk melindungi bagian tubuh khususnya dari 

percikan benda cair, padat, radiasi sinar dan panas misalnya apron dari 

kulit, plastik, dan asbes. 

g. Alat pelindung tangan untuk melindungi bagian jari dan lengan dari 

bahan kimia, panas atau benda tajam misalnya sarung tangan kulit, PVC, 

asbes, dan metal. 

h. Alat pelindung jatuh untuk melindungi ketika terjatuh dari ketinggian 

misalnya ikat pinggang keselamatan (safety belt), harness, dan jarring. 

i.   Alat pencegah tenggelam melindungi jika jatuh ke dalam air misalnya 

baju pelampung, pelampung, dan jaring pengaman. 

j.   Alat pelindung kaki untuk melindungi bagian telapak kaki, tumit atau 

betis dari benda panas, cair, kejatuhan benda, tertusuk benda tajam dan 

lainnya, misalnya sepatu karet, sepatu kulit, sepatu asbes, pelindung kaki 

dan betis. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 14C Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 

tahun 1970, pengusaha wajib menyediakan alat keselamatan secara cuma-

cuma sesuai dengan sifat bahayanya. Oleh karena itu, pemilihan keselamatan 

harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan jenis bahaya 

serta diperlakukan sebagai pilihan terakhir. 

 

2.8 Pengertian Antropometri 

Istilah antropometri berasal dari anthro yang berarti manusia dan metri 

yang berarti ukuran. Secara definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai satu 

studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada 

dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran tinggi dan ukuran berat yang berbeda satu 

dengan yang lainnya. Antropometri secara luas akan digunakan sebagai 

pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan produk 

maupun sistem kerja yang akan memerlukan interaksi manusia. Data antropometri 

yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas yaitu (Wignjoesobroto, 

2010): 
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1. Perancangan areal kerja ( work station dan interior mobil)  

2. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas (tools) dan 

sebagainya.  

3. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi atau meja 

komputer. 

4. Perancangan lingkungan kerja fisik.  

 

2.9 Aplikasi Data Antropometri dalam Perancangan Produk atau 

Fasilitas Kerja 

 Data antropometri yang menyajikan data ukuran dari berbagai macam 

anggota tubuh manusia dalam persentil tertentu akan sangat besar manfaatnya 

pada saat suatu rancangan produk ataupun fasilitas kerja akan dibuat. Agar 

rancangan produk nantinya bisa sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang akan 

mengoperasikannya, ada beberapa prinsip perancangan produk yang harus 

digunakan. Berikut prinsip-prinsip apa yang harus diambil di dalam aplikasi data 

antopometri menurut (Wignjoesobroto, 2010): 

1. Prinsip Perancangan Produk Bagi Individu dengan Ukuran yang Ekstrim. 

Di sini rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk, yaitu: 

bisa sesuai untuk ukuran tubuh manusia sesuai klasifikasi ekstrim yaitu 

terlalu besar atau kecil bila dibandingkan dengan rata-ratanya dan tetap bisa 

digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang standar atau lazim. Untuk 

memenuhi sasaran pokok tersebut maka ukuran yang diaplikasikan dengan 

penetapan dimensi minimum dari suatu rancangan produk umumnya 

didasarkan pada nilai persentil yang terbesar (persentil 90th, 95th atau 99th) 

dan dimensi maksimum harus ditetapkan  berdasarkan nilai persentil yang 

paling rendah (persentil 1st, 5th, 10th). 

2. Prinsip Perancangan Produk yang Bisa Dioperasikan Diantara Rentang 

Ukuran Tertentu. 

Di sini rancangan bisa diubah-ubah ukurannya sehingga cukup fleksibel 

dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran tubuh, 

misalnya jok mobil yang dapat disetel maju atau mundur dan sudut sandaran. 
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Rancangan seperti ini menggunakan data anthropometri yang umum 

diaplikasikan adalah dalam rentang nilai persentil 5 th s/d 95 th Persen. 

3. Prinsip Perancangan Produk dengan Ukuran Rata-rata. 

Dalam hal ini rancangan produk ini didasarkan terhadap rata-rata ukuran 

manusia. Dibuat bagi mereka yang berukuran sekitar rata-rata, sedangkan 

bagi mereka yang berukuran ekstrim akan dibuatkan rancangan tersendiri. 

Berikut beberapa saran yang bisa diberikan sesuai langkah-langkah seperti 

berikut: 

a.   Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh mana yang 

nantinya akan difungsikan untuk mengoperasikan rencana tersebut. 

b.   Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan 

tersebut, dalam hal ini perlu juga diperhatikan apakah harus 

menggunakan data dimensi tubuh statis ataukah data dimensi tubuh 

dinamis. 

c.   Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk 

tersebut. Hal ini lazim dikenal sebagai segmentasi pasar seperti produk 

mainan anak-anak dan peralatan rumah tangga untuk wanita. 

d.   Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan 

tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang 

fleksibel (adjustabel) ataukah ukuran rata-rata. 

e.   Pilih presentase populasi yang harus diikuti 90th, 95th, 99th ataukah nilai 

persentil yang lain yang dikehendaki. 

f.   Untuk setiap dimensi tubuh yang telah diidentifikasikan selanjutnya pilih 

atau tetapkan nilai ukurannya dari tabel data antropometri yang sesuai. 

Aplikasikan data tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran (allowance) 

bila diperlukan seperti halnya tambahan ukuan akibat tebalnya pakaian 

yang harus dikenakan oleh operator, pemakaian sarung tangan dan lain-

lain. 

Selanjutnya untuk menjelaskan mengenai data antopometri untuk bisa 

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja, maka 



II-20 

 

gambar berikut akan memberikan informasi tentang berbagai macam anggota 

tubuh yang perlu diukur: 

 
Gambar 2.3 Antropometri Tubuh Manusia 

(Sumber: Wignjoesobroto, 2010) 

 

Keterangan gambar: 

1. =  Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai s/d ujung kepala). 

2. =  Tinggi mata dalam posisi tegak. 

3. =  Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

4. =  Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus). 

5. =  Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak. 

6. =  Tinggi tubuh dalam posisi duduk sampai dengan kepala. 

7. =  Tinggi mata dalam posisi duduk. 

8. =  Tinggi bahu dalam posisi duduk. 

9. =  Tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus). 

10. =  Tebal atau lebar paha. 

11. =  Panjang paha yang diukur dari ujung pantat sampai dengan ujung lutut. 
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12. =  Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan bagian belakang. 

13. =  Tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk. 

14. =  Tinggi tubuh posisi duduk yang diukur dari lantai sampai dengan paha. 

15. =  Lebar dari bahu (bisa diukur dalam posisi berdiri ataupun duduk). 

16. =  Lebar pinggang atau pantat. 

17. =  Lebar dari dada dalam keadaan membusung. 

18. =  Lebar perut. 

19. =  Panjang siku dari pergelangan sampai ujung jari-jari N posisi tegak. 

20. =  Lebar kepala. 

21. =  Panjang tangan dari pergelangan sampai ujung jari-jari posisi tegak. 

22. =  Lebar telapak tangan. 

23. =  Lebar tangan posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan. 

24. =  Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak diukur dari vertikal. 

25. =  Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak. 

26. =  Jarak tangan yang terjulur kedepan dari bahu sampai ujung jari tangan. 

Data antropometri dibuat sesuai dengan ukuran tubuh laki-laki dan 

perempuan, harga rata-rata, standar deviasi serta persentil tertentu (5th, 95th dan 

sebagainya) (Wignjosoebroto, 2010). 

Berikut adalah Rekap Data Antropometri Indonesia dimana antropometri ini 

untuk semua suku, jenis kelamin laki-laki, tahun 2011-2015, usia 20tahun-

40tahun (Purnomo, 2014): 

Tabel 2.8 Rekap Data Antropometri Indonesia 

No Keterangan 5th 50th 95th 

1 Tingggi tubuh 167,2 168,84 170,49 

2 Tinggi mata 155,74 157,38 159,03 

3 Tinggi bahu 139,46 141,11 142,75 

4 Tinggi siku 102,94 104,58 106,23 

5 Tinggi pinggul 93,5 95,14 96,79 

6 Tinggi tulang ruas 71,12 72,76 74,41 

7 Tinggi ujung jari 71,47 73,12 74,76 

8 Tinggi dalam posisi duduk 82,49 84,13 85,78 
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9 Tinggi mata dalam posisi duduk 73,64 75,29 76,93 

Tabel 2.8 Rekap Data Antropometri Indonesia (Lanjutan) 

No Keterangan 5th 50th 95th 

10 Tinggi bahu dalam posisi duduk 61,07 62,71 64,36 

11 Tinggi siku dalam posisi duduk 32,68 34,32 35,97 

12 Tebal paha 18,39 20,03 21,68 

13 Panjang lutut 51,26 52,90 54,55 

14 Panjang popliteal 36,14 37,78 39,43 

15 Tinggi lutut 52,74 54,38 56,03 

16 Tinggi popliteal 40,80 42,44 44,09 

17 Lebar sisi bahu 41,92 43,56 45,21 

18 Lebar bahu bagian atas 35,21 36,85 38,50 

19 Lebar pinggul 33,50 35,14 36,79 

20 Tebal dada 20,51 22,15 23,80 

21 Tebal perut 23,77 25,41 27,06 

22 Panjang lengan atas 32,38 34,03 35,67 

23 Panjang lengan bawah 42,50 44,14 45,79 

24 Panjang rentang tangan ke depan 64,39 66,03 67,68 

25 Panjang bahu bahu genggaman tangan ke depan 56,52 58,16 59,81 

26 Panjang kepala 15,69 17,34 18,98 

27 Lebar kepala 15,29 16,93 18,58 

28 Panjang tangan 16,97 18,62 20,26 

29 Lebar tangan 12,08 13,72 15,37 

30 Panjang kaki 22,84 24,49 26,13 

31 Lebar kaki 7,89 9,53 11,18 

32 Panjang rentangan tangan ke samping 169,08 170,73 172,37 

33 Panjang rentangan siku 85,37 87,01 88,66 

34 Tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi 

berdiri 

208,56 210,20 211,85 

35 Tinggi genggaman ke atas dalam posisi duduk 129,41 131,06 132,70 
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36 Panjang genggaman tangan ke depan 72,52 74,17 75,81 

 

2.10     Standard Operation Procedure (SOP) 

 Persaingan usaha yang sedemikian ketatnya saat ini memaksa perusahaan 

membuat berbagai kebijakan untuk melakukan pekerjaan yang dapat terukur, baik 

proses, alur kerja maupun metode yang di pakai, sehingga dalam melayani para 

pelanggan perusahaan dapat melakukan pelayanan yang prima. Salah satu cara 

dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja di suatu perusahaan adalah dengan 

menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) pada setiap unit kerjanya 

dalam rangka mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal untuk 

menunaikan tugas dalam organisasi dan lebih khusus lagi adalah untuk melayani 

para pelanggan (Sayuti, 2012). 

 Alur kerja dan proses yang pasti sangat penting untuk memastikan 

pekerjaan berlangsung dengan lancar, kelancaran dan kepastian pelayanan kerja 

ini merupakan harapan para konsumen, oleh karena itu sewajarnya semua 

organisasi perusahaan memiliki standar operasional kerja yang pasti. Dalam 

kaitan ini. Idealnya Standard Operational Procedure (SOP) di buat pada setiap 

unit kerja di perusahaan. Tapi kenyataan yang ada saat ini masih banyak 

perusahaan terutama perusahaan yang berskala relatif kecil masih kurang 

perhatian terhadap landasan kerja yang berupa Standard Operational Procedure 

(SOP), pada hal idealnya pembuatan dan pemakaian Standard Operational 

Procedure (SOP) bagi perusahaan sangat penting dan perlu dievaluasi dari 

periode ke periode berikutnya untuk peningkatan kinerja karyawan (Sayuti, 2012). 

 

2.10.1 Pengertian Standard Operational Procedure (SOP) 

Secara umum Standard Operational Procedure (SOP) merupakan 

gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang 

diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi 

pemerintah. Standar operasional kerja sebagai suatu dokumen atau instrumen 

memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan 

efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen 
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manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di 

seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (Atmoko, 2014). 

Standard Operational Procedure (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit 

kerja yang bersangkutan (Atmoko, 2014). 

 Standard Operational Procedure (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi 

juga eksternal, karena Standard Operational Procedure (SOP) selain digunakan 

untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan 

program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di 

mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja 

instansi pemerintah memiliki Standard Operational Procedure (SOP), karena itu 

seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah 

memiliki Standard Operational Procedure (SOP) sebagai acuan dalam bertindak, 

agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur 

(Atmoko, 2014). 

 

2.10.2 Tujuan Standard Operational Procedure (SOP) 

 Pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) ini bertujuan untuk 

dapat memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan perkantoran dapat 

terkontrol sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal dan 

Standard Operational Procedure (SOP) juga berguna untuk mengefektif dan 

mengefisiensikan kegiatan perkantoran di setiap unit kerja dan juga dapat 

meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi sebuah perusahaan (Sayuti, 2012). 

Hal lain yang lebih penting lagi dari pemakaian Standard Operational 

Procedure (SOP) adalah untuk menghindari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 

karyawan disetiap unitnya. Bila pelaksanaan kegiatan perkantoran yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan akan memungkinkan bagi pihak-
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pihak tertentu untuk melakukan ketidakpatuhan, artinya bila pelaksanaan kegiatan 

perkantoran yang berurutan dan sesuai dengan Standard Operational Procedure 

(SOP). Maka akan meminimalisir ketidakpatuhan yang ada dan dapat mengontrol 

perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan 

kata lain, Standard Operational Procedure (SOP) dapat memberikan pengawasan 

kepada setiap anggota organisasi untuk bekerja sesuai standar. Bila bekerja 

berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku diperusahaan, 

maka akan dapat dipastikan pada saat evaluasi kerja setiap unit kerja di 

perusahaan dapat bernilai baik sesuai dengan tujuan dan pencapaian target kerja 

yang diinginkan dari perusahaan itu sendiri (Sayuti, 2012). 

 


