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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Profil 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. 

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. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

 Adapun struktur organisasi dari perusahaan PT.RSUP-Industry yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 
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4.1.3 Layout Perusahaan 

 Adapun layout dari perusahaan PT.RSUP-Industry yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 Layout Perusahaan 

 

4.1.4 Data Kecelakaan 

Data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data sesuai dengan kondisi sumber data yang bersangkutan. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah uraian pekerjaan yang 

menyebabkan kecelakaan kerja pada proses pengolahan kelapa. Pengumpulan data 

dilakukan dengan melakukan observasi pada proses produksi yang meliputi 

tahapan proses pengolahan pada departemen Meat Preparation (MP), dan 

menguraikan pekerjaan berdasarkan urutan langkah-langkah tahapan proses 

pengolahan kelapa. Data kecelakaan dan uraian pekerjaan dari tahapan pekerjaan 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

 

 

 



IV-4 

 

Tabel 4.1. Data Kecelakaan Kerja PT. RSUP-Indutry Departemen Meat                

 Preparation Tahun 2011-2015 

No. Tahun 

Data Kecelakaan Kerja PT. RSUP-INDUSTRY 

Kecelakaan 

Ringan 

Kecelakaan 

Sedang 

Kecelakaan 

Berat 

1 2011 32 12 5 

2 2012 30 19 3 

3 2013 21 15 5 

4 2014 20 11 6 

5 2015 49 14 4 

 

Tabel 4.2. Uraian Pekerjaan pada Departemen Meat Preparation (MP) 

No Area Kerja Tahapan Pekerjaan Uraian Pekerjaan 

1. Cungkil 

Kelapa 

Mengambil kelapa dari 

keranjang 
 

Buah kelapa diambil dari keranjang di 

sisi kanan pekerja, untuk dicungkil 
tempurungnya. 

Mencungkil kelapa 
menggunakan mesin 

sheller 

 

Buah kelapa dicungkil tempurungnya 
dan diambil dagingnya serta 

meletakkan daging kelapa yang 

selesai dicungkil pada ember, untuk 

dikupas kulit arinya. 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Identifikasi Risiko 

Langkah berikutnya dalam melakukan pengolahan data adalah identifikasi 

semua bahaya yang terlibat dalam setiap tahapan pekerjaan. Identifikasi dilakukan 

terhadap bahaya-bahaya yang berasal dari lingkungan tempat kerja, peralatan 

kerja, mesin-mesin, dan bahan yang berhubungan dengan prosedur pekerjaan. 

Data diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan pekerja 

terkait. 

Data yang diperoleh berdasarkan identifikasi risiko pada proses produksi 

dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3. Identifikasi Bahaya pada Departemen Meat Preparation (MP) 
No Area 

Kerja 
Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Penyebab Potensi Bahaya 

Pengendalian yang 

Ada 

1. Cungki 
Kelapa 

Mengambil kelapa dari 
keranjang 

 
Luka Memar 

Tumpukan kelapa yang tinggi dan kelapa yang banyak 
membuat tangan pekerja serng terjept dan berdampak 
memar pada tangan. 

Sarung Tangan 

Tangan Tergores (Luka) 

Akibat percikan tempurung dari mesin sheller, membuat 
tempurung yang tajam berserak di area kerja operator 

dan membuat tangan pekerja terkadang tertusuk 
tempurung. 

Sarung Tangan 

Mencungkil kelapa 
menggunakan mesin 
sheller 

 

Jari putus akibat mata pisau (solak) 
yang tajam 

Posisi mata pisau (solak) menghadap keatas membuat 
operator menjadi lebih waspada dan akibat sarung tangan 
yang longgar dan terbuat dari bahan benang wol 
mengakibatkan sarung tangan tersangkut pada mesin 
sheller 

Sarung Tangan  

Perut koyak akibat mata pisau 
(solak) 

Posisi perut pekerja yang langsung menghadap mesin, 
membuat lapis plastik yang digunakan pekerja akan 
tersangkut mesin 

Lapis Pelastik 

Luka diwajah Operator 
Bentuk mesin yang terbuka membuat percikan 
tempurung terkadang mengarah kewajah pekerja. Serta 
pekerja juga tidak dilindungi pelindung wajah. 

Kacamata 

Pendengaran Terganggu 

Karena jumlah mesin yang banyak serta ruangan yang 

tertutup, membuat ruangan menjadi bising dan membuat 
pekerja harus mengahadapi kebisingan tersebut. 

- 

Kaki Patah/Kaki Terkilir 

Uliran tempurung adalah mesin yang menghancurkan 
tempurung kelapa. Penyebab kaki masuk uliran adalah 
lantai yang licin serta penghalang dari besi yang dibuat 
juga sudah tidak kuat lagi. Dan membuat kaki korban 
terkilir dan bahkan bisa patah. 

Sepatu Boot 

Tersengat listrik 

Posisi kabel yang berdekatan dengan operator 
menyebabkan operator bisa tersengat listrik dan kabel 
yang sudah lapuk terkelupas membuat pekerja dalam 
bahaya. 

- 

Tergelincir/terjatuh karena lantai 
yang licin 

Akibat air kelapa yang tumpah akan membuat lantai 
pada proses produksi menjadi licin. 

Menggunakan Sepatu 
Boot 
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4.2.2 Penilaian Risiko 

Setelah dilakukan identifikasi bahaya, lalu dilakukan penentuan tingkat 

risiko dengan memberikan penilaian terhadap probability, konsekuensi, dan 

exposure. Tingkat risiko yang dilihat adalah, tingkat risiko pada basic level 

dan existing level. Pada basic level dilihat risiko pada saat keadaan terburuk, 

dimana belum dilakukan pengendalian terhadap risiko yang ada. Sedangkan 

untuk existing level dilihat tingkat risiko yang telah terjadi di lapangan.  

Adapun risiko-risiko yang terdapat pada departemen Meat Preparation 

(MP) adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil Kelapa Dari Keranjang 

a. Luka Memar 

Risiko tangan pekerja memar saat mengambil kelapa dari keranjang. 

Consequences memiliki nilai 1 (noticeable), karena dapat 

menyebabkan cedera ringan atau luka memar pada jari tangan. 

Exposure memiliki nilai 3 (occasionally), karena kejadian ini sering 

terjadi, terjadi dalam seminggu sampai sekali dalam sebulan. 

Probability memiliki nilai 6 (likely), walaupun sudah menggunakan 

penghalang dari besi namun kecelakaan tersebut masih memiliki 

kemungkinan terjadi karena kondisi pekerja dan objek kerja dapat 

menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dari hasil penilaian diatas 

didapatkan tingkat risiko adalah acceptable dengan nilai 18. Tingkat 

risiko ini tidak terlalu serius dan pekerja bisa melakukan pekerjaan 

seperti biasa, namun pihak perusahaan harus memikirkan pengendalian 

pada bahaya tersebut. 

b. Tangan Tergores (Luka) 

Risiko pekerja tergores (luka) saat melakukan pengambilan kelapa dari 

keranjang, karena keranjang berada pada sisi kanan pekerja dan 

tumpukan tempurung berada di bawah kaki hingga paha pekerja. 

Consequences memiliki nilai 1 (noticeable), karena dapat 

menyebabkan luka ringan atau sakit ringan sementara. Exposure 

memiliki nilai 6 (frequently), diketahui kejadian sering terjadi dalam 
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sehari. Probability memiliki nilai 10 (almost certain), karena kejadian 

yang hampir terjadi jika ada kontak dengan bahaya. Dari hasil 

penilaian diatas didapatkan tingkat risiko adalah priority 3 dengan 

nilai 60. Kejadian ini termasuk dalam golongan yang harus 

diperhatikan 

2. Mencungkil Kelapa Menggunakan Mesin Sheller 

a. Jari putus akibat mata pisau (solak) yang tajam 

Risiko tangan pekerja putus saat memisahkan tempurung kelapa dari 

daging kelapa. Consequences memiliki nilai 25 (very serious), karena 

dapat menyebabkan cacat permanen, hingga kerusakan temporer 

lingkungan lokal. Exposure memiliki nilai 2 (infrequent), karena 

kejadian ini tidak sering terjadi, hanya sekali dalam sebulan sampai 

sekali dalam setahun. Probability memiliki nilai 6 (likely), mata pisau 

(solak) yang tajam terlalu menghadap keatas dan sangat 

membahayakan pekerja. Dari hasil penilaian diatas didapatkan tingkat 

risiko adalah priority dengan nilai 300. Tingkat risiko ini 

memerlukan perhatian secepatnya dari pihak perusahaan agar pekerja 

lebih diperhatikan lagi keselamatannya dengan membuat sistem 

pelindung ataupun menciptakan sebuah inovasi pada mesin sheller.  

b. Perut koyak akibat mata pisau (solak) 

Risiko pekerja perut koyak akibat mata pisau (solak) saat melepaskan 

tempurung kelapa dari daging kelapa, karena mata solak yang 

menghadap keatas dan pengerjaannya tidak boleh menekan terlalu 

keras dan tidak boleh terlalu pelan mengakibatkan pekerja harus sangat 

berhati-hati. Consequences memiliki nilai 50 (disaster), karena dapat 

menyebabkan kematian pada satu hingga beberapa orang. Exposure 

memiliki nilai 2 (infrequent), diketahui kejadian tidak sering terjadi, 

karena kejadian bisa sekali dalam sebulan atau sekali dalam setahun. 

Probability memiliki nilai 3 (unusual but possible), karena suatu 

kejadian yang tidak biasa namun masih memiliki kemungkinan untuk 

terjadi. Dari hasil penilaian diatas didapatkan tingkat risiko adalah 
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priority dengan nilai 300. Memerlukan penanganan secepatnya dari 

pihak perusahaan. 

c. Luka diwajah 

Akibat gerigi mesin yang memutar cepat dan mata solak yang tajam, 

membuat kelapa yang dicungkil memercikkan tempurung kearah 

pekerja dan membuat pelipis ataupun wajah pekerja terkena dampak 

percikan tempurung. Consequences memiliki nilai 1 (noticeable), 

karena kejadian ini menyebabkan luka ringan, sakit ringan dan 

terhentinya kegiatan sementara. Probability memiliki nilai 10 (almost 

certain), karena kejadian akan terjadi jika ada kontak dengan bahaya. 

Exposure memiliki nilai 3 (occasionally), karena kejadian ini hanya 

terjadi sekali dalam seminggu sampai sekali dalam sebulan. Dari hasil 

penilaian diatas didapatkan tingkat risiko adalah priority 3 dengan 

nilai 3 0 . Dengan nilai tersebut, maka hal ini memerlukan perhatian 

secara serius agar segera ditindaklanjuti penyebab-penyebab 

kecelakaan itu. 

d. Pendengaran terganggu  

Akibat kebisingan yang terjadi pada lantai produksi, pekerja merasa 

terganggu dan mengeluh merasa sakit di gendang telinga. 

Consequences memiliki nilai 1 (noticeable), karena kejadian ini 

menyebabkan gangguan pendengaran. Probability memiliki nilai 6 

(likely), cenderung terjadi risiko gangguan pendengaran karena 

pekerjaan dilakukan secara terus-menerus. Exposure memiliki nilai 10 

(continuously), karena hal ini secara terus menerus terjadi hingga ada 

penanganan oleh pihak perusahaan. Dari hasil penilaian diatas 

didapatkan tingkat risiko adalah priority 3 dengan nilai 60. Dengan 

nilai tersebut, maka hal ini memerlukan perhatian secara serius agar 

segera ditindaklanjuti penyebab-penyebab kecelakaan itu. 
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e. Kaki Patah/Kaki Terkilir 

Penyebab kaki patah atau terkilir tempurung adalah ketika 

membersihkan sampah tempurung kaki terpeleset atau tergelincir 

kedalam uliran. Consequences memilki nilai 25 (very serious), karena 

kecelakaan bisa menyebabkan cacat permanen pada pekerja. 

Probability memiliki nilai 1 (unusual but possible), karena kejadian 

tersebut akan terjadi memiliki kemungkinan yang sangat kecil. 

Exposure memiliki nilai 1 (rare), karena kejadian ini jarang terjadi 

pada proses produksi. Dari hasil penilaian diatas didapatkan tingkat 

risiko adalah priority 3 dengan nilai 25. Dengan nilai tersebut 

menjelaskan kecelakaan tersebut termasuk kedalam golongan 

memerlukan perhatian. 

f. Tersengat listrik 

Akibat kondisi lantai produksi yang lembab dan basah, hal ini menjadi 

risiko pekerja yang berhadapan dengan mesin-mesin dan kabel yang 

berhadapan langsung dengan pekerja, membuat pekerja terkadang 

terkena sengatan listrik dan mengalami cidera yang berat. 

Consequences memiliki nilai 50 (disaster), karena kecelakaan ini 

menyebabkan kematian pada satu hingga beberapa orang. Probability 

memiliki nilai 10 (almost certain), karena kecelakaan bisa terjadi 

apabila terjadi kontak dengan bahaya. Exposure memiliki nilai 1 

(rare), karena kejadian ini pernah terjadi tetapi tidak sering untuk 

terjadi atau jarang. Dari hasil penilaian diatas didapatkan tingkat risiko 

adalah priority 3 dengan nilai 5 0 0 . Dengan nilai tersebut, maka hal 

ini harus dihentikan sementara sampai tingkat risiko dikurangi. 

g. Tergelincir atau terjatuh karena lantai yang licin 

Akibat air kelapa yang banyak tumpah, lantai menjadi licin sehingga 

tidak jarang para pekerja tergelincir pada saat produksi berjalan. Hal 

ini tentu saja mengganggu jalannya suatu proses produksi pada 

departemen Meat Preparation (MP). Consequences memiliki nilai 1 

(noticeable), karena kecelakaan ini tergolong mengakibatkan luka 
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ringan, sakit ringan dan kerugian sedikit. Probability memiliki nilai 10 

(almost certain), kerena kejadian yang hamper terjadi jika ada kontak 

dengan bahaya. Exposure memiliki nilai 10 (continuously), karena 

kejadian tersebut terjadi beberapa kali dalam sehari. Dari hasil 

penilaian diatas didapatkan tingkat risiko adalah substansial dengan 

nilai 100. Memerlukan perbaikan pada lantai produksi agar pekerja 

bisa melanjutkan pekerjaan dengan tenang. 
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Tabel 4.4. Rekapitulasi Penilaian Risiko pada Departemen Meat Preparation (MP)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acceptable = Lakukan kegiatan seperti biasa 

- Priority 3 = Memerlukan perhatian 

- Priority = Memerlukan penanganan secepatnya 

- Substansial = Mengharuskan perbaikan 

- Very High = Penghentian aktivitas sampai tingkat risiko dikurangi 

 

Identifikasi Resiko Analisis Resiko 

 

Tahapan 

Pengerjaan 
Potensi Bahaya C E P Nilai Resiko Level Resiko 

Mengambil kelapa 

dari keranjang 
 

Luka Memar 1 3 6 18 Acceptable 

Tangan Tergores (Luka) 1 6 10 60 Priority 3 

Mencungkil kelapa 

menggunakan 
mesin sheller 

 

Jari putus akibat mata solak 

yang tajam 
25  2 6 300 Priority  

Perut koyak akibat mata solak 50 2 3 300 Priority  

Luka diwajah Operator 1 10 3 30 Priority 3 

Pendengaran terganggu 1 6 10 60 Priority 3 

Kaki Patah/kaki terkilir 25 1 1 25 Priority 3 

Tersengat listrik 50 10 1 500 Very high 

Tergelincir/terjatuh karena 

lantai yang licin 
1 10 10 100 Substansial 
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4.2.3 Pengendalian Risiko 

Berdasarkan identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi alternatif dari 

pengendalian atas risiko tersebut. Rincian solusi alternatif yang dikembangkan 

sebagai tindakan pengendalian risiko pada area kerja yaitu dengan 

mempertimbangkan hirarki pengendalian berdasarkan aspek engineering atau 

pengendalian teknis, aspek administratif, tindakan pelatihan atau training, dan 

terakhir penyediaan alat keselamatan yang disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan, ketersediaan biaya, faktor manusia dan lingkungan. 

 

4.2.3.1 Rekomendasi Tindakan Pengendalian Risiko pada Departemen Meat 

Preparation (MP) 

Tindakan pengendalian yang diperlukan atas risiko setiap pekerjaan yang 

terdapat pada area departemen Meat Preparation (MP) dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.5 Rekomendasi Pengendalian Risiko pada Departemen MP 

Area 

Kerja 

Risiko  dan 

Uraian Risiko 
Hirearcy of 

Control 
Solusi Pengendalian 

Cungkil 

Kelapa 

Mengambil 

kelapa dari 

keranjang 
 

Engineering Perubahan bentuk Keranjang kelapa 

Administrative 
Pengawasan terhadap prosedur kerja, 

pengawasan pemakaian APD 

Training 

Peningkatan pengetahuan pekerja 

tentang K3, safety briefing sosialisasi 

penggunaan APD 

PPE Safety gloves 

Mencungkil 

kelapa 

menggunakan 
mesin sheller 

 

Engineering Penambahan alat bantu 

Administrative 

Pembuatan SOP melepaskan 

tempurung kelapa dari daging kelapa, 
Pengawasan terhadap prosedur kerja, 

pengawasan pemakaian APD 

Training 

Peningkatan pengetahuan pekerja 

tentang K3, safety briefing sosialisasi 
penggunaan APD 

PPE 
Safety gloves, earplug, alat pelindung 

wajah. 
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1. Perubahan bentuk keranjang kelapa 

Perubahan bentuk keranjang kelapa sangat penting dilakukan, karena 

bentuk keranjang yang ada saat ini akan terus membuat pekerja merasa 

tidak nyaman. Risiko yang dihadapi pekerja dengan bentuk keranjang saat 

ini adalah terjepitnya tangan akibat tumpukan kelapa yang sangat banyak, 

oleh karena itu inovasi perubahan bentuk keranjang kelapa sangat 

diperlukan. Berikut adalah gambar bentuk keranjang saat ini. 

 
Gambar 4.3 Bentuk Keranjang Lama 

 

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat design keranjang yang belum aman masih 

terdapat pada perusahaan tersebut, oleh sebab itu pada penelitian ini akan 

di usulkan perubahan bentuk keranjang yang aman bagi pekerja, sehingga 

pekerja tidak merasa ragu untuk mengambil kelapa pada keranjang. 

Bentuk keranjang yang akan diusulkan adalah seperti berikut. 



IV-14 

 

 
Gambar 4.4 Usulan Keranjang Kelapa 

 

Perancangan usulan keranjang kelapa ini dilakukan dengan menggunakan 

data antropometri Masyarakat Indonesia, dimana data antropometri yang 

akan digunakan pada usulan keranjang kelapa ini adalah data antropometri 

Tinggi Pinggang Berdiri (TPB) dan Jangkauan Tangan Depan (JTD). 

Jumlah pekerja bagian Departemen Preparation ini berjumlah 920 orang, 

dimana terdiri dari 3 shift yaitu pagi, siang dan malam. 

Data antropometri Tinggi Pinggang Berdiri (TPB) untuk Masyarakat 

Indonesia adalah menggunakan persentil 50 (P50) yaitu 95,14 cm, yang 

mana artinya rancangan usulan keranjang kelapa ukuran Tinggi Pinggang 

Berdirinya adalah 95,14 cm. Data antropometri Jangkauan Tangan Depan 

(JTD) untuk Masyarakat Indonesia adalah menggunakan persentil 50 

(P50) yaitu 74,17 cm, yang mana artinya rancangan keranjang usulan 

ukuran Jangkauan Tangan depan adalah 74,17 cm. 

Berdasarkan gambar rancangan usulan keranjang kelapa, keuntungan yang 

diperoleh pekerja lebih merasa aman dan nyaman ketika mengambil 

kelapa, karena proses kerjanya pada rancangan keranjang kelapa ini sudah 

dibuat tempat keluar kelapanya agak maju ke depan dan dibuatkan 
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penghalang untuk menghalangi kelapa supaya tidak jatuh atau keluar, 

sehingga ketika pekerja akan mengambil kelapa itu akan mudah dan tidak 

membuat tangan terjepit. Berikut perbandingan antara kelebihan dan 

kekurangan keranjang lama dan keranjang usulan: 

 
Gambar 4.5 Perbandingan Keranjang Lama dan Keranjang Usulan 

 

Tabel 4.6 Perbandingan Keranjang Lama dan Keranjang Usulan 

Bagian  Deskripsi Pebedaan 

a 

Pada bagian a dijelaskan bahwa rancangan yang dibuat adalah pada 

bagian depan keranjang, jika pada rancangan lama tidak memiliki 

ujung pada bagian depan, maka pada rancangan usulan diberikan 

bentuk keranjang yang memiliki ujung, yang berguna untuk 

menghindari tangan pekerja terjepit ketika mengambil kelapa. 

b 

Perbedaan pada bagian b terletak pada ukuran keranjang. Jika ukuran 

lebar keranjang sebelumnya adalah 1 meter, maka pada keranjang 

usulan diberikan ukuran 1,5 meter. Hal ini berguna untuk 

mengurangi penumpukan kelapa serta mencegah kelapa berserakan 

dan menghindari tangan terjepit tumpukan kelapa dan menghindari 

tangan tergores oleh tempurung kelapa yang berserak. 
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2. Perancangan keranjang 

Posisi pekerja saat mencungkil kelapa adalah mengahadap kearah mesin 

sheller, yang mana perut pekerja langsung menghadap kearah mata pisau. 

Posisi seperti ini sangat mengancam keselamatan pekerja, karna pekerja 

hanya memakai alat pelindung dari bahan plastik untuk menutupi posisi 

perut, hal ini belum bisa dikatakan aman, karena sewaktu-waktu plastik itu 

bisa tertarik oleh gerigi dari mesin sheller. Berikut adalah gambar dari 

posisi pekerja dengan mesin sheller. 

 
Gambar 4.6 Posisi Mesin Terhadap Pekerja 

 

Dari Gambar 4.4 bisa dilihat posisi pekerja terhadap mesin sangat 

berbahaya. Posisi perut pekerja langsung menghadap kearah mesin, yang 

memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan. Perubahan yang akan 

dilakukan ialah dengan memberikan penghalang besi setinggi 1 meter 

guna menghalangi pekerja agar tidak kontak langsung dengan mesin 

sheller. Berikut adalah gambar penghalang besi yang ada pada mesin 

sheller. 
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Gambar 4.7 Usulan Inovasi Mesin 

 

Perancangan usulan mesin sheller ini dilakukan dengan menggunakan data 

antropometri Masyarakat Indonesia, dimana data antropometri yang akan 

digunakan pada usulan mesin sheller ini adalah data antropometri Tinggi 

Pinggang Berdiri (TPB) dan Panjang Lengan Bawah (PLB). Data 

antropometri Tinggi Pinggang Berdiri (TPB) untuk Masyarakat Indonesia 

adalah menggunakan persentil 50 (P50) yaitu 95,14 cm, yang mana artinya 

rancangan usulan mesin sheller ukuran Tinggi Pinggang Berdirinya adalah 

95,14 cm. Data antropometri Panjang Lengan Bawah (PLB) untuk 

masyarakat Indonesia adalah menggunakan persentil 50 (P50) yaitu 44,14 

cm, yang mana artinya rancangan mesin sheller usulan ukuran Panjang 

Lengan Bawah adalah 44,14cm. 

Berdasarkan gambar rancangan usulan mesin sheller, keuntungan yang 

diperoleh adalah pekerja lebih aman pada saat melakukan pekerjaan 

mencungkil kelapa. Serta pekerja juga tidak takut akan berkontak langsung 

dengan mata pisau (solak) karena di rancangan usulan mesin sheller ini 

dibuatkan penghalang antara perut dengan mata pisau (solak) yang 

bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja seperti 

yang terjadi sebelumnya pada mesin sheller yang lama. Pada bagian mesin 
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sheller usulan juga sudah dibuatkan penutup pada bagian gerigi agar 

pekerja lebih aman dalam bekerja dan tidak takut tangannya akan tertarik 

oleh gerigi mesin, sehingga dengan rancangan usulan mesin sheller ini 

akan meminimasi terjadinya kecelakaan kerja. Rancangan usulan mesin 

sheller ini dibuat berdasarkan data antropometri Masyarakat Indonesia, 

sehingga rancangan usulan mesin sheller ini dapat dikatakan ergonomi 

atau sesuai dengan postur tubuh manusia.  

  
  (i) (ii) 

 
(iii) 

Gambar 4.8 Perbandingan Mesin Sheller Lama dan Mesin Sheller Usulan 
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Tabel 4.7 Perbandingan Mesin Sheller Lama dan Mesin Sheller Usulan 

Bagian  Deskripsi Pebedaan 

a 

Pada mesin lama perut pekerja harus menghadap langsung kearah 

mata pisau (solak), oleh karena itu perubahan yang diberikan adalah 

membuat sebuah penghalang perut agar tidak kontak langsung 

dengan mesin dan mencegah terjadinya perut koyak akibat mata 

pisau (solak) yang tajam. 

b 

Pada mesin lama penutup yang diberikan hanya menutupi setengah 

dari gerigi mesin dan tidak menutup keseluruhan mesin. Pada 

rancangan usulan diberikan penutup berbentuk kotak, berguna 

menutupi keseluruhan mesin dan menutupi gerigi mesin agar tangan 

pekerja tidak kontak langsung dengan gerigi mesin dan rancangan ini 

berguna untuk mengurangi jari tangan putus akibat mata pisau 

(solak). 

c 

Pada rancangan lama tempurung kelapa yang sudah dicungkil hanya 

berserakan dibagian kaki pekerja. Pada rancangan usulan diberikan 

alur keluarnya tempurung kelapa untuk mengurangi berseraknya 

tempurung kelapa dilantai produksi. Serta mengurangi potensi 

kecelakaan kerja yaitu tergelincir atau terjatuh pada lantai produksi. 

d 

Pada mesin lama dinamo mesin terletak pada bagian belakang mesin 

dan juga kabel berserakan pada bagian belakang mesin. Sedangkan 

pada rancangan usulan posisi dinamo dipindahkan kesebelah kiri 

mesin serta peletakan kabel yang tertur serta mesin sudah 

menggunakan starter, yang memiliki fungsi mengurangi risiko 

kecelakaan tersengat listrik saat memasang kabel mesin dinamo. 

 

3. Earplug  

Earplug adalah alat pelindung telinga agar telinga tidak menampung 

terlalu banyak kebisingan yang ada pada saat proses produksi berlangsung. 

Pada departemen Meat Preparation sama sekali belum menggunakan alat 

pelindung telinga, dan hal ini sangat berbahaya bagi pendengaran pekerja, 

dimana bunyi mesin yang bising bisa merusak alat pendengan pekerja. 
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Oleh karena itu saya sebagai peneliti menyarankan untuk menggunakan 

earplug guna meminimalisir risiko kecelakaan yang akan terjadi. Bentuk 

earplug yang disarankan adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 4.9 Earplug 

 

 

4. Alat pelindung wajah 

Alat pelindung wajah berguna untuk melindungi percikan tempurung agar 

tidak mengenai atau menggores wajah pekerja, dimana pada saat ini 

pekerja hanya menggunakan kacamata sebagai pelindung. Kacamata yang 

digunakan pekerja hanya bisa melindungi daerah mata saja, tetapi tidak 

melindungi bagian lain dari mata. Hal ini membuat saya memberikan 

sebuah usulan perubahan bentuk alat pelindung wajah menjadi menutupi 

wajah, hal ini dilakukan agar wajah tidak akan terluka jika ada percikan 

tempurung yang mengarah kearah muka pekerja. Berikut adalah alat 

pelindung wajah yang saya sarankan. 

 
Gambar 4.10 Alat Pelindung Wajah 
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5. Training 

Pada bagian training perusahaan hanya memberi 1 bulan masa training 

pada pekerja yang baru masuk. Hal ini membuat pekerja tidak memiliki 

dasar untuk bekerja dengan baik pada perusahaan tersebut. Kondisi seperti 

ini yang membuat penulis untuk membuat sebuah usulan seperti sosialsasi 

penggunaan APD, serta mensosialisasikan manfaat penerapan K3 pada 

saat melakukan pekerjaan. Sosialisasi dilakukan setiap sebulan sekali, 

berguna untuk membuat pekerja agar lebih paham lagi dengan konsep 

APD serta K3. Sosialisasi disampaikan oleh seorang pemateri yang 

memang sudah ahli dibidang K3, dan bisa menyampaikan masalah-

masalah ketika menghadapi sebuah pekerjaan. Setelah diberikan briefing 

kepada seluruh pekerja, maka penerapan ketika saat bekerja. Karena tidak 

semua pekerja bisa menerima hasil dari sosialisasi. Oleh karena itu 

disarankan membentuk sebuah tim pengawas untuk mengawasi pekerja 

dalam penggunaan APD. Dengan adanya tim pengawas, maka pemakaian 

APD akan lebih disiplin lagi, serta pengawas akan memberikan peringatan 

untuk pekerja yang tidak memakai APD, dan jika masih berulang maka 

pengawas APD berhak untuk menskors pekerja yang tidak taat aturan. 

 

6. Standard Operation Prosodure (SOP) 

Berikut adalah Standard Operation Prosodure (SOP) yang di usulkan pada 

tata cara mencungkil kelapa. 
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Standard Operational Procedure (SOP) 

TUGAS AKHIR 

STANDARD OPERATIONAL 

PROCEDURE (SOP) 

“MENCUNGKIL KELAPA” 

No. Dokumen 01/TA/K3/2017 

Status Dokumen Revisi 

PT. RSUP-Industri Tanggal Pembuatan 18 Mei 2017 

Stasiun Pencungkilan Kelapa Total Halaman  

1. BAHAN BAKU   

1. Kelapa   

2. PERALATAN   

1. Sarung Tangan   

2. Alat Pelindung Wajah   

3. Sepatu Bot   

No Deskripsi Elemen Kerja 

1 Ambil Kelapa Dari Keranjang 

2 Genggam Kelapa Menggunakan 2 Tangan 

3 Letakkan Kelapa Diatas Gerigi Mesin Sheller 

4 Tekan Kelapa Hingga Mengenai Mata Pisau (Solak) 

5 Putar Kelapa Perlahan Mengikuti Aliran Gerigi Mesin 

6 Angkat kelapa Dari Mesin Sheller 

7 Letakkan Kelapa Kedalam Ember Penampungan 

 

Keunggulan pembentukan SOP yang dirancang adalah memastikan 

pekerja untuk bekerja lebih aman, karena kondisi pekerja didominasi oleh orang 

yang tidak berpendidikan, maka pekerja sering lalai dengan prosedur kerja yang 

ada. Misalkan pada SOP poin 2 yaitu genggam kelapa menggunakan kedua 

tangan. Pekerja yang tidak mengetahui atau yang tidak mengikuti aturan prosedur 

dalam bekerja sering melakukan pemegangan kelapa dengan menggunakan satu 

tangan saja, hal ini sangat berbahaya dalam bekerja karena jika menggunakan satu 

tangan saja bisa mengakibatkan terpeleset saat memegang kelapa dan tangan 

masuk kedalam gerigi mesin sheller. Selain memegang kelapa dengan kedua 

tangan, prosedur yang perlu diperhatikan adalah memutar kelapa mengikuti aliran 

gerigi mesin. Karena jika pekerja tidak mengikuti aliran kelapa saat mencungkil, 

risikonya adalah tangan tersangkut gerigi mesin dan koyak ataupun bisa saja 
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putus. Oleh sebab itu diberikan sebuah standar tahapan yang baik dan benar, agar 

pekerja tidak lagi mengikuti cara mencungkil yang salah. Jika hanya membuat 

sebuah SOP tetapi tidak ada sosialisi yang diberikan setiap bulannya maka sama 

saja hanya memberikan opini saja. Oleh karena itu peneliti juga mengusulkan 

sebuah sosialisasi tentang K3, guna memperkuat kedisiplinan pekerja dalam 

melakukan pekerjaan. 


