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2.1 Profil Perusahaan 

Perusahaan UD. Jadi Jaya merupakan perusahaan yang beroperasi 

dibidang pembuatan daun pintu, daun candela, kusen pintu, kusen jendela dan 

lemari. Perusahaan UD. Jadi Jaya  ini mulai beroperasi pada Tanggal 22 Agustus 

2006 yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten 

Rokan Hulu, Provinsi Riau. Perusahaan UD. Jadi Jaya  ini di pimpin oleh menejer 

perusahaan yang bernama Bapak Suwadi sekaligus pemilik perusahaan UD. Jadi 

Jaya tersebut. Perusahaan UD. Jadi Jaya beroperasi mulai hari senin sampai sabtu, 

dan jam kerja pada perusahaan UD. Jadi Jaya tersebut selama 8 jam. Proses 

pemasaran produk yang di hasilkan oleh perusahaan UD. Jadi Jaya ini melalui 

toke atau toko-toko bangunan yang ada pada setiap desa atau  pasar-pasar, 

perusahaan UD. Jadi Jaya juga melayani pemesanan dari pelanggan langsung. 

 

2.2 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak di harapkan. Tak 

terduga, oleh karena karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur 

kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari itu, peristiwa 

sabotase atau tindakan kriminil diluar ruang lingkup kecelakaan yang sebenarnya. 

Tidak di harapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material 

atau pun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat 

(Suma’mur, 1989). 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga 

kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk 

menuju masyarakat adil dan makmur (Purnama, 2016). 
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Kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga 

buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan 

kesusilaan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja 

(Ilfani, 2013). 

Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Resiko keselamatan kerja 

merupakan aspek-aspek dari dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan 

kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, 

kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran (Purnama, 2016). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat 

oleh pemerintah yang harus dipatuhi dan di laksanakan pengusaha maupun 

pekerja sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit 

akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang 

nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan 

dan penyakit (Ilfani, 2013). 

Definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa kesehatan kerja merupakan 

suatu usaha perlindungan karyawan agar karyawan dapat terjaga dari lingkungan 

kerja yang dapat merugikan kesehatan karyawan dengan cara preventif maupun 

kuratif sehingga memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja secara optimal 

(Purnama, 2016). 

Perhatian terhadap kesehatan pekerjaan pada mulanya lebih menekankan 

pada masalah keselamatan kerja yaitu perlindungan pekerjaan dari kerugian atau 

luka yang disebabkan oleh kecelakaan berkaitan dengan kerja. Kemudian seiring 

dengan perkembangan industri, perusahaan mulai memperhatikan kesehatan 

pekerja dalam arti luas yaitu terbebasnya pekerjaan dari kesakitan fisik maupun 

psikis (Ilfani, 2013). 
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Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan  berhubungan dengan 

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

kecelakaan  terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan 

pekerjaan. kadang-kadang kecelakaan akibat kerja diperluas ruang lingkupnya, 

sehingga meliputi juga kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat 

perjalanan atau transport ke dan dari tempat kerja. Kecelakaan-kecelakaan 

dirumah atau waktu rekreasi atau cuti, dan lain-lain adalah diluar makna 

kecelakaan  akibat kerja, sekalipun pencegahaannya sering dimasukan program 

keselamatan perusahaan. Kecelakaan-kecelakaan  demikian termasuk kepada 

kecelakaan  umum hanya hanya saja menimpa tenaga kerja diluar pekerjaannya      

(Suma’mur, 1989). 

Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi resiko bahaya dalam bentuk 

kecelakaan dan penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan tersebut tergantung 

dari jenis tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan 

tenaga-tenaga pelaksana. Kasus-kasus kecelakaan dan penyakit kerja di dunia, 

Indonesia masih cukup besar, baik di kota maupun di desa, baik disektor industri 

dan jasa-jasa maupun juga disektor pertanian. Kecelakaan dan penyakit kerja 

tersebut mengakibatkan banyak pekerja meninggal atau cacat, sehingga tidak 

mampu lagi bekerja. Dengan kondisi fisik yang menurun atau menjadi tidak 

mampu lagi untuk bekerja, penghasilan pun akan berkurang atau menjadi tidak 

ada (Ilfani, 2013). 

Terjadinya kecelakaan atau penyakit kerja dan dapat berakibat kematian, 

atau karyawan bisa mengalami cacat atau sakit untuk sementara dan tidak bisa 

bekerja, maka karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja dengan baik 

atau tingkat produktivitas kerjanya akan mengalami penurunan di banding waktu 

sehat. Oleh sebab itu perlu sistem pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan 

penyakit kerja, karena itu akan menumbuhkan semangat kerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan (Ilfani, 2013). 
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Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Untuk itu, kesadaran mengenai pentingnya K3 harus selalu di gugah, diingatkan, 

serta dibudidayakan dikalangan para pekerja. Pemahaman dan pelaksanaan K3 di 

perusahaan sangat diperlukan, terutama dalam perbaikan syarat-syarat kerja. Hal 

ini berkaitan dengan masalah perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan 

kerja, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, perlu 

pemahaman dan pelaksanaan K3 secara baik dan benar (Ilfani, 2013). 

 

2.3 Kebutuhan K3 

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi 

naluri dari setiap makhluk hidup. Sejak manusia bermukim dimuka bumi, secara 

tidak sadar mereka telah mengenal aspek keselamatan untuk mengantisipasi 

berbagai bahaya di sekitar lingkungan hidupnya, pada masa itu tantangan bahaya 

yang dihadapi lebih bersifat natural seperti kondisi alam, cuaca, bianatang buas 

dan bahaya dari lingkungan hidup lainnya (Ramli, 2014). 

Sejalan dengan peradaban manusia, tantangan dan potensi bahaya yang di 

hadapi semangkin banyak dan beragam termasuk bahaya yang timbul akibata 

buatan manusia itu sendiri (Man Made Hazard). Dalam abad modern ini, tanpa di 

sadari manusia hidup ditengah atau bersama bahaya. Lihatlah disekitar kita, 

bahaya terdapat di mana-mana. Di jalan raya, di rumah, ditempat kerja, ditempat 

umum, ditengah pemukiman bahkan ditempat bermain (Ramli, 2014). 

Hal terjadi ditempat kerja, penggunaan mesin, alat kerja, material dan 

proses produksi telah menjadi sumber bahaya yang dapat mencelakakan. Karena 

itu di abad modern ini, aspek keselamatan telah menjadi kebutuhan, namun dalam 

kenyataannya manusia masih mengabaikan keselamatan. Ternyata keselamatan 

berhubungan erat dengan tingkat kesejateraan dan kebutuhan hidup manusia 

(Ramli, 2014). 
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2.4 Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Keselamatan kerja adalah keadaan dimana tenaga kerja merasa aman dan 

nyaman, dengan perlakuan yang didapat dari lingkungan dan berpengaruh pada 

kualitas bekerja. Perasaan nyaman mulai dari dalam diri tenaga kerja, apakah dia 

nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, peralatan yang di pergunakan, tata 

letak ruang kerja dan beban kerja yang didapat saat bekerja (Ilfani, 2013). 

Keterampilan kerja meliputi pengetahuan tentang cara kerja dan 

prakteknya serta pengenalan aspek-aspek pekerjaan secara terperinci sampai 

kepada hal-hal kecil termasuk keselamatannya. Tingkat keterampilan kerja yang 

tinggi berkaitan dengan praktek keselamatan yang di harapkan dan mengecilnya 

kemungkinan terjadi kecelakaan. Sebaliknya kecelakaan-kecelakaan mudah sekali 

terjadi pada tenaga kerja yang tidak terjadi (Suma’mur, 1989). 

Ukuran kinerja bagi seorang manajer pabrik dapat dilihat dari beberapa 

item, salah satunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, atau 

seberapa besar kecelakaan yang dilakukan oleh para karyawan. Dapat di 

simpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

bekerja, dan memiliki pengaruh pada kinerja karyawan (Ilfani, 2013). 

 

2.5 Pengaruh Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga 

buruh dari kejadiaan atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan 

kesusilaan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. 

Pencapaian kinerja karyawan diperlukan program keselamatan dan kesehatan 

kerja, dengan fungsi: (1) melindungi karyawan terhadap kondisi yang 

membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, (2) membantu penyesuaian 

mental atau fisik karyawan sehingga karyawan sehat dan produktif, (3) membantu 

tercapainya dan terpeliharanya derajat kesehatan fisik dan mental serta kinerja 

karyawan setinggi-tingginya. Dapat disimpulkan bahwa dengan diperhatikannya 

kesehatan karyawan selama bekerja merupakan salah satu faktor penting dan 

memiliki pengaruh yang positif yang mendukung agar kinerja karyawan 

meningkat (Ilfani, 2013). 



II-6 
 

2.6 Alat Pelindung Diri 

APD adalah peralatan yang harus digunakan seorang pada saat 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan sehingga terhindar dari bahaya 

kecelakaan yang dapat membahayakan karyawan. Penggunaan APD ini 

merupakan salah satu cara untuk menghindari dari bahaya kecelakaan (Frans, 

2013). 

Beberapa macam APD yang digunakan seorang karyawan pada saat 

bekerja (Frans, 2013): 

1. Helm, berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya seperti kejatuhan 

benda-benda, terbentur benda keras yang dapat membahayakan kepala 

seorang karyawan pada saat bekerja,  

2. Safety Shoes, berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya seperti tertimpa 

benda-benda berat, terinjak benda-benda tajam, tertumpah bahan-bahan 

kimia yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan,  

3. Sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya pada saat 

bekerja sehingga terhindar dari cedera tangan seperti teriris, tergores 

ataupun terkena bahan-bahan kimia,  

4. Kacamata pengaman, berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya yang 

dapat mengganggu mata seperti masuknya debu, radiasi, percikan bahan 

kimia yang dapat berakibat fatal seperti kebutaan,  

5. Penutup telinga, berfungsi untuk melindungi telinga dari bahaya seperti 

kebisingan pada saat bekerja,  

6. Masker, berfungsi untuk menyaring udara yang akan dihirup karyawan 

pada saat bekerja sehingga tidak membahayakan pernapasan, dan  

7. Pelindung wajah, berfungsi untuk melindungi wajah agar tidak terkena 

benda-benda berbahaya, bahan-bahan kimia. 
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2.7 Syarat-Syarat APD 

Penggunaan APD harus sesuai standar yang sudah di tetapkan. Ada 

beberapa syarat-syarat APD yang layak digunakan yaitu (Frans, 2013): 

1. APD harus nyaman dan enak dipakai,  

2. APD yang digunakan tidak berat, harus seringan mungkin sehingga tidak 

mengganggu karyawan pada saat bekerja,  

3. APD harus dapat memberikan perlindungan kepada para karyawan 

terhadap bahaya yang dihadapi karyawan atau sesuai dengan sumber 

bahaya dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya lainnya, dan  

4. APD yang digunakan harus sesuai standar yang sudah di tetapkan dan 

mudah didapat. 

APD berupaya untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dalam 

bekerja. Namun, dalam sisi lain, penggunaan APD cenderung menganggu 

kenyamanan karyawan dalam melakukan suatu jenis pekerjaan (Frans, 2013). 

 

2.8 Kerugian Akibat Kecelakaan 

Kerugian akibat kecelakaan dikategorikan atas kerugian langsung (Direct 

Cost) dan kerugian tidak langsung (Indirect Cost). Kerugian langsung misalnya 

cedera pada tenaga kerja dan kerusakan pada sarana produksi (Ramli, 2014). 

Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang tidak dilihat sehingga 

sering di sebut juga sebagai kerugian tersembunyi (Hidden Cost) misalnya 

kerugian akibat terhentinya proses produksi, penurunan produksi, klaim atau ganti 

rugi, dampak sosial, citra dan kepercayaan konsumen (Ramli, 2014). 

 

2.8.1 Kerugian Langsung 

Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung di 

rasakan dan membawa dampak terhadap organisasi seperti berikut (Ramli, 2014). 

1. Kerusakan sarana produksi 

Kerugian langsung lainnya adalah kerusakan sarana produksi akibat 

kecelakaan seperti kebakaran, peledakan dan kerusakan. Perusahaan harus 

mengeluarkan biaya  untuk perbaikan  kerusakan.  Banyak pengusaha yang  
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Terlena dengan adanya jaminan asuransi terhadap aset organisasinya. 

Namun kenyataannya, asuransi tidak akan membayar seluru kerugian yang 

terjadi, karena ada hal-hal yang tidak termasuk dalam lingkup asuransi, 

seperti kerugian terhentinya produksi, hilangnya kesempatan pasar atau 

pelanggan. Karena itu, sekalipun suatu asset diasuransikan, tidak berarti 

bahwa usaha pengamanannya tidak lagi diperlukan. Justru dengan tingkat 

pengamanan yang baik akan menurunkan ingkat resiko yang pada gilirannya 

dapat menurunkan premi asuransi (Ramli, 2014). 

 

2.8.2 Kerugian Tidak Langsung 

Disamping kerugian langsung (Direct Cost), kecelakaan juga 

menimbulkan kerugian tidak langsung (Indirect Cost) antara lain (Ramli, 2014): 

1. Kerugian Jam Kerja 

Jika terjadi kecelakaan, kegiatan pasti akan berhenti sementara untuk 

membantu korban yang cedera, penanggulangan kejadian, perbaikan 

kerusakan atau penyelidikan kejadian. Kerugian jam kerja yang hilang 

akibat kecelakaan jumlahnya cukup besar yang dapat mempengaruhi 

produktivitas (Ramli, 2014). 

2. Kerugian Sosial 

Kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial baik terhadap keluarga 

korban yang terkait langsung, maupun lingkungan sosial sekitarnya. Apabila 

seorang pekerja mendapat kecelakaan, keluarganya akan turut menderita. 

Bila korban tidak mampu bekerja atau meninggal, maka keluarga akan 

kehilangan sumber kehidupan, keluarga terlantar yang dapat menimbulkan 

kesengsaraan (Ramli, 2014). 

Ruang lingkup yang lebih luas , kecelakaan juga membawa dampak 

terhadap lingkungan sekitarnya. Jika terjadi bencana seperti bocoran, peledakan 

atau kebakaran masyarakat sekitarnya akan turut panik, atau mungin menjadi 

korban. Sebagai contoh, kasus kecelakaan di Bopal, menimbulkan korban 

masyarakat sekitarnya lebih dari 2500 jiwa (Ramli, 2014). 
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Contoh menarik dapat dilihat dari bencana lumpur panas lapindo di 

Siduarjo. Terlepas dari penyebabnya, kejadian ini menimbulkan kerugian yang 

besar seperti terhentinya produksi industri sekitar porong, gangguan aktifitas 

masyarakat dan gangguan lalu litas yang diperkirakan mencapai puluhan triliun 

rupiah (Ramli, 2014). 

 

2.9 HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment And Determining 

Control) 

Sesuai persyaratan OHSAS 18001 klausul bahwa organisasi harus 

menetapkan prosedur  dan melakukan Identifikasi Bahaya (Hazards 

Identification), Penilaian Risiko (Risk Assessment) dan Pengendalian Risiko 

(Determining Control) atau di singkat HIRADC. HIRADC merupakan elemen 

penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja  karena 

berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya yang di 

gunakan untuk menentukan objektif dan rencana K3. Sistem Manajemen K3 yang 

diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia dan  wajib di terapkan oleh beberapa 

industri adalah Sistem Manajemen K3 berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 50 

Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3). Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa  identifikasi potensi 

bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 harus di pertimbangkan pada saat 

merumuskan strategi rencana K3 menyatakan perlu di adakan identifikasi sumber 

bahaya, analisis dan pengendalian risiko oleh petugas yang berkompeten (Afandi, 

2014). 

 

2.9.1  Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau 

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

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

bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologi, dan bahaya psikologi 

(Wijaya, 2015). 
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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 resiko. Tanpa melakukan identifikasi bahaya tidak 

mungkin melakukan pengelolaan resiko dengan baik. Bagaimana melakukan 

identifikasi bahaya yang baik. 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 di 

lakukan untuk mengidentifikasi bahaya dilingkungan kerja, peralatan dan material 

yang digunakan. Namun, pelaksanaannya tentu tidak mudah dan sederhana, 

sehingga perlu dilakukan secara sistematis (Ramli, 2010). 

2.9.2  Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Risk Assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk 

mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari Risk Assessment 

adalah memastikan kontrol resiko dari proses, operasi atau aktivitas yang di 

lakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment 

yaitu Likelihood dan Severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin 

kecelakaan itu terjadi, Severity menunjukkan seberapa parah dampak dari 

kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk 

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

ada berada pada tingkat rendah, menengah dan tinggi (Wijaya, 2015). 

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 di tinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan 

keparahan yang dapat ditimbulkan (Severity). Resiko di analisis dengan 
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menggabungkan perkiraan konsekuensi dan kemungkinan dalam konteks 

pengendalian yang ada. Untuk menghindari penyimpangan dari sumber informasi 

yang tersedia dan teknik yang di gunakan ketika menganalisis konsekuensi dan 

kemungkinan. Konsekuensi adalah akibat dari suatu kejadian yang di nyatakan 

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). 

 

Tabel 2.1  Peluang atau KemengkinanTerjadinya Resiko (likelihood) 

Tingkat Uraian Contoh Rinci 

A 

Almost Certain 

/ Hampir Pasti 

Terjadi 

Sautu kejadian akan terjadi pada semua kondisi 

setiap kegiatan yang dilakukan. 

B 
Likety / 

mungkinTerjadi 

Suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir 

semua kondisi  

C 
Moderate / 

sedang 

Suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi 

tertentu 

D 

Unlikety / kecil 

kemungkinanya. 

Suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa 

kondisi tertentu, namun kecil kemungkinananya 

terjadi 

E 

Rare/ Jarang 

Sekali 

Suatu insiden mungkin dapat terjadi pada suatu 

kondisi yang khusu / luar biasa / setelah bertahun-

tahun. 

(Sumber: Syakhroni, 2006) 

 

Tabel 2.2 Nilai Tingkat Keparahan   

Tingkat Uraian 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 2.3 Matriks Analisis Risiko  

Kemungkinan 
Konsekuensi 

Tidak Signifikan Kecil Sedang Berat Bencana 

A T T E E E 

B S T T E E 

C R S T E E 

D R R S T E 

E R R S T T 

 (Sumber: Ramli, 2014) 

Tabel 2.4 Keterangan  Matriks Analisis Risiko 

E- Resiko Ektrim 

Kegiatan tidak boleh dilaksanakan atau dilanjutkan sampai 

resiko telah direduksi.Jika tidak memungkinkan untuk 

mereduksi resiko dengan sumberdaya yang terbatas, maka 

pekerjaa tidak dapat dikerjakan. 

T- Resiko Tinggi 

Kegiatan tidak boleh dilaksanakan sampai resiko telah 

direduksi.Perlu dipertimbangkan sumber daya yang akan 

dialokasikan untuk mereduksi resiko. 

Apabila resiko terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

masi berlangsung, maka tindakan harus segera dilakukan. 

S- Resiko Sedang 

Perlu tindakan untuk mengurangi resiko, tetapi biaya 

pencegahan yang diperlukan harus diperhitungkan dengan 

teliti dan dibatasi. 

Pengukuran pengurangan resiko harus diterapkan dalam 

jangka waktu yang ditentukan. 

R- Resiko Rendah 

Resiko  dapat diterima. Pengendalian tambahan tidak 

diperlukan. 

Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa 

pengendalian telah dipelihara dan diterapkan dengan baik 

dan benar. 

(Sumber: Syakhroni, 2006) 

 

2.9.3  Pengendalian Risiko (Determining Control) 

Pengendalian resiko adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang 

terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan 

dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat 

membantu dalam prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam 

pemilihan pengendalian resiko yang disebut hirarki pengendalian resiko. Hirarki 

pengendalian resiko menurut OHSAS 18001, terdiri dari lima hirarki 

pengendalian yaitu eliminasi, subtitusi, engineering control, Administrative 

control, dan alat pelindung diri (APD) (Wijaya, 2015). 
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a. Eliminasi  

Pengendalian dengan menghilangakan sumber bahaya sehingga dampak 

menjadi nol.  

b. Subtitusi  

Pengendalian  bahaya dengan  mengganti alat, bahan, sistem atau prosedur 

yang berbahaya dengan lebih aman atau rendah bahayanya.  

c. Engineering Control  

Memodifikasi design untuk menghilangkan bahaya, misalnya mengganti 

sistem ventilasi, memberikan perlindungan pada mesin, dan pengurangan 

sumber suara.  

d. Administration Control  

Membuat beberapa sistem berupa prosedur untuk memastikan pekerjaan 

yang aman, misalnya rambu, mengatur jadwal kerja, standar prosedur kerja 

aman, pemeriksaan peralatan, rotasi atau pemeriksaan kesehatan.  

e. Alat Pelindung Diri (APD)  

Pilihan terakhir untuk mengendalikan bahaya adalah dengan memakai alat 

pelindung diri misalnya pelindung kepala, pelingdung muka, pelindung 

mata, sarung tangan, pelindung pernafasan, pelindung pendengaran, 

pelindung badan, pelindung tangan, pelindung tenggelam, pelindung jatuh, 

dan pelindung kaki. 

 

2.10 Metode  Frequency Rate 

Frequency Rate merupakan suatu analisa untuk mengetahui tingkat 

kekerapan terjadinya kecelakaan pada suatu waktu tertentu tiap 200.000 jam kerja 

dari seluruh jumlah pekerja. Besarnya Frequency Rate diperoleh dari perkalian 

antara jumlah kecelakaan yang terjadi pada satu periode tertentu (dalam 

perhitungan kali ini adalah tiap bulan selama lima tahun) dengan dua ratus ribu 

jam kerja di bagi jumlah jam kerja pada satu periode tersebut. Menghitung nilai 

Frequency Rate dengan (Ramli, 2014): 

Rumus : 

   
 an ak  e elakaan          

total jam kerja manu ia
                                    ...(2.1) 
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2.11 Metode Severity Rate 

Severity Rate menunjukkan besarnya tingkat keparahan kecelakaan kerja 

yang terjadi pada periode tertentu. Adanya tingkat keparahan ini di tandai dengan 

hilangnya jam kerja dari pekerja. Nilai Severity Rate di peroleh dari perkalian 

antara hilangnya jumlah jam kerja dengan 200.000 jam kerja di bagi jumlah jam 

kerja pada periode tersebut. Menghitung nilai Severity Rate dengan Rumus (Ramli, 

2014); 

S  
 ilan   ari  erja           

total jam kerja manu ia
                                   ...(2.2) 

 

2.12 Metode Safety Score 

Safety T-Score adalah nilai indikator untuk menilai tingkat perbedaan 

antara dua kelompok yang di bandingkan. T-Score positif dari Safety T-Score 

mengindikasikan jeleknya Record kejadian, sebaliknya T-Score negatif 

menunjukkan peningkatan Record terdahulu. Secara garis besar perhitungan arti 

angka Safety T-Score positif menunjukkan keadaan yang memburuk, dan 

sebaliknya jika angka Safety T-Score negatif menunjukkan keadaan membaik. 

Berikut ini cara menghitung nilai Safety T-Score dengan Rumus (Diniaty, 2015): 

    
         -          

         
                                              ...(2.3) 

2.13 Job Safety Analysis (JSA) 

Salah satu teknik analisa bahaya yang sangat popular dan banyak di 

gunakan dilingkungan kerja adalah Job Safety Analysis (JSA). Teknik ini 

bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dalam suatu 

pekerjaan (Job) seperti mengganti bola lampu, memasang AC, melepas saringan, 

mengganti ban serep dan lain-lainnya (Ramli, 2010). 

Hal ini sejalan dengan dengan pendekatan sebab kecelakaan yang bermula 

dari adanya kondisi atau tindakan tidak aman saat melakukan suatu aktivitas. 

Kerena itu dengan melakukan identifikasi bahaya pada setiap jenis pekerjaan 

dapat di lakukan langkah pencegahan yang tepat dan efektif (Ramli, 2010). 

 



II-15 
 

2.13.1 Pekerjaan Yang Memerlukan Kajian JSA 

Job Safety Analysis (JSA) perlu di lakukan untuk jenis-jenis pekerjaan 

sebagai berikut (Diniaty, 2015): 

1. Pekerjaan yang sering mengalami kecelakaan atau memiliki angka 

kecelakaan yang tinggi. 

2. Pekerjaan yang berisiko tinggi dan dapat berakibat fatal misalnya 

membersikan kaca dengan gondola. 

3. Pekerjaan yang jarang dilakukan sehingga belum di ketahui secara persis 

bahaya yang ada. 

4. Pekerjaan yang rumit atau komplek dimana sedikit kelalaian dapat berakibat 

kecelakaan atau cedera. 

 

2.13.2 Langkah-Langkah Melakukan Job Safety Analysis (JSA). 

Analisis data menggunakan Job Safety Analysis terdiri dari 4 fase di 

antaranya sebagai berikut (Diniaty, 2015): 

1. Memilih Jenis Pekerjaan 

2. Membagi Pekerjaan 

3. Mengidentifikasi Bahaya dan Potensi Kecelakaan Pekerjaan 

4. Mengengembangkan Solusi 

 

2.14 Pengertian Standard Operational Procedure (SOP) 

SOP adalah pedoman atau ketentuan yang menjadi suatu acuan untuk 

melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

berdasarkan indikator tehnis, administratif dan prosedural sesuai dengan ketentuan 

kerja yang harus di lakukan pada bidang tersebut (Zawawi, 2014). 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan suatu rangkaian 

instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang 

terdapat pada suatu perusahaan. Pengembangan dan penerapan dari SOP 

merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem kualitas dimana SOP 

menyediakan informasi untuk setiap individu dalam perusahaan untuk 

menjalankan suatu pekerjaan, dan memberikan konsistensi pada kualitas dan 

integritas dari suatu produk atau hasil akhir (Handoko, 2013). 
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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 

manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan 

diseluruh 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 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 di gunakan untuk menilai kinerja organisasi publik 

dimata 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 

seharusnya 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). 

 

2.14.1 Tujuan Standard Operational Procedure (SOP) 

Tujuan utama dari penerapan SOP adalah agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pengerjaan suatu proses kerja yang dirancang pada SOP. Pemaparan yang 

telah dikemukakan, memberikan pengetahuan bahwa tujuan dari SOP adalah 

untuk memudahkan dan menyamakan persepsi semua orang yang 
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menggunakannya, dan untuk lebih memahami setiap langkah kegiatan yang harus 

di laksanakannya (Handoko, 2013). 

Fungsi ditetapkannya SOP adalah membentuk sistem kerja dan alur kerja 

yang jelas dan teratur, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Perumusan 

SOP menjadi relevan karena dapat dipergunakan sebagai tolak ukur ketika 

melakukan penilaian tujuan institusi secara efesien dan efektif. Hal ini karena 

SOP pada dasarnya ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang 

berlaku, dan merupakan standar yang baku. Sedangkan untuk mewujudkan 

penjaminan mutu di SBI penerapan yang dapat di lakukan di antaranya melalui 

tahap-tahap (Zawawi, 2014). 

 

2.14.2 Tahap Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) 

 Pembuatan SOP meliputi area back end, selling area, dan front end yaitu 

berupa pembuatan bagan atau alur atau yang selama ini kita kenal dengan 

flowchart. Pembuatan flowchart ini dilandaskan oleh alasan agar karyawan dapat 

lebih mudah memahami langkah kerja dan pemindahan dokumen antar orang atau 

bagian. Pembuatan flowchart lebih di fokuskan pada area back end karena area ini 

paling banyak berhubungan dengan head office, supplier, maupun karyawan di 

took (Handoko, 2013) 

Pembenahan dan pembuatan SOP baru telah di lakukan. Perbedaan antara 

SOP lama dan SOP baru pada konten SOP baik berdasarkan tampilan SOP 

maupun isi SOP yang diringkas pada Tabel 2.5 berikut. 
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Tabel 2.5 Perbedaan SOP Lama dan SOP Baru 

No Konten SOP Lama SOP Baru 

1 Header dan 

Footer 

Header: tidak mencantumkan logo 

perusahaan. Pembuat SOP dan pengesahan 

SOP diletakkan di Header. 

Header: mencantumkan logo 

perusahaan 

Footer: mencantumkan 

nama pembuat SOP, 

pemeriksa SOP, dan 

pengesahan SOP. 

2 Isi Tidak terstruktur dalam arti tidak 

mengelompokkan prosedur yang ada. Hal ini 

membuat karyawan bingung dan tidak mudah 

dalam memahami SOP yang ada. Sebagai 

contoh: Prosedur Produce Handling and 

Display hanya membuat prosedur dalam 

bentuk poin-poin dan isinya tidak lengkap. 

Tidak dikelompokkan untuk prosedur 

pemesanan barang, penerimaan barang, cara 

mendisplay,dll. 

Mengelompokkan prosedur 

yang ada mulai dari 

grooming, pemesanan 

barang sampai prosedur 

Nota Barang Rusak (NBR). 

3 Penggunaan 

Kata-kata 

Kalimat tidak diminimalisir dengan baik 

sehingga terkesan berbelit-belit 

Menggunakan kalimat yang 

disederhanakan. 

(Sumber: Handoko, 2013). 

Melihat kelemahan dari SOP lama yang terlalu banyak dalam penggunaan 

kata-kata, di putuskan untuk meringkas beberapa SOP dalam bentuk kalimat yang 

lebih sederhana agar dapat lebih mudah di pahami oleh karyawan. Selain itu, 

untuk mempermudah pemahaman proses pekerjaan dan perpindahan dokumen, 

diputuskan membuat bentuk SOP berupa flowchart. Pertimbangan dalam 

membuat flowchart yaitu apabila dalam suatu prosedur kerja dibutuhkan banyak 

pengambilan keputusan sebaiknya menggunakan flowchart untuk mempermudah 

pengertian prosedur yang harus dilakukan, di mana didalam flowchart akan 

dijelaskan langkah-langkah mana harus dipilih dan apa yang harus dilakukan 

setelah langkah tersebut diambil. Flowchart menggunakan simbol-simbol yang 

mempresentasikan suatu tindakan (Handoko, 2013). 
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Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu di perhatikan antara 

struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan 

dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, 

minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja 

(pegawai) (Handoko, 2013). 

 

2.14.3 Prinsip Dasar Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) 

 Dilihat dari ruang lingkupnya, penyusuan Standard Operational 

Procedure (SOP)  dilakukan disetiap satuan unit kerja dan menyajikan langkah-

langkah serta prosedur yang spesifik berkenaan dengan kekhasan tupoksi masing-

masing satuan unit kerja yang meliputi penyusunan langkah langkah, tahapan, 

mekanisme maupun alur kegiatan. Standard Operational Procedure (SOP) 

kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan secara efektif dan efisien. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan Standard Operational Procedure (SOP)  adalah (Atmoko, 

2014): 

1. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) harus mengacu pada 

SOTK, TUPOKSI, serta alur dokumen. 

2. Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi. 

3. Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu di 

kembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi. 

4. Standard Operational Procedure (SOP) didasarkan atas kebijakan yang 

berlaku. 

5. Standard Operational Procedure (SOP) dikoordinasikan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan. 

6. Standard Operational Procedure (SOP) tidak terlalu rinci. 

7. Standard Operational Procedure (SOP) dibuat sesederhana mungkin 

8. Standard Operational Procedure (SOP) tidak tumpang tindih, bertentangan 

atau duplikasi dengan prosedur lain. 

9. Standard Operational Procedure (SOP) ditinjau ulang secara periodik dan di 

kembangkan sesuai kebutuhan. 
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Berdasarkan pada prinsip penyusunan diatas, penyusunan Standard 

Operational Procedure (SOP) di dasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktivitas, 

dan aliran dokumen. Kinerja Standard Operational Procedure (SOP) diproksikan 

dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu dan bentuk 

hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan Standard 

Operational Procedure (SOP) dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, 

tupoksi dan uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan aspek-

aspek tersebut Standard Operational Procedure (SOP) disusun dalam bentuk 

diagram alur (Flow Chart) dengan menggunakan simbol-simbol yang 

menggambarkan urutan langkah kerja, aliran dokumen, tahapan mekanisme, serta 

waktu kegiatan. Setiap satuan unit kerja memiliki Standard Operational 

Procedure (SOP) sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya, karena itu 

setiap satuan unit kerja memiliki lebih dari satu Standard Operational Procedure 

(SOP) (Atmoko, 2014). 

 


