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ABSTRAK 
 Penelitian ini mengkaji evaluasi human error dalam kontek meminimasi waste di lantai 

produksi. Penelitian ini mengambil studi kasus di PT. RIAU GRAINDO. Tujuan dalam penelitian 

ini untuk meminimasi waste yang terdapat pada lantai produksi. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang berkerja pada lantai produksi. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 20 karyawan. Metode HEART diadopsi pada penelitian ini sebagai kerangka 

membuat instrumen penelitian yang dibagi dalam kategori Mengklasifikasikan jenis tugas, 

Menentukan nilai ketidakandalan, Mengidentifikasi kondisi, Menentukan asumsi proporsi 

kesalahan, Menentukan human error probability. Penelitian menunjukkan bahwa besaran nilai  

Probability Of  Failure pada setiap mesin sebesar 0,8613 pada mesin CTP dan 0,8773 pada mesin 

WEB. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa besarnya nilai Probability Of  Failure 

menunjukan bahwa adanya waste  di lantai produksi.  
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ABSTRACT 
 This study examines the evaluation of human error in the context of minimizing waste 

on the production floor. This research takes a case study at PT. RIAU GRAINDO. The purpose of 

this study is to minimize the waste contained on the production floor. The sample used in this study 

is employees who work on the production floor. The number of samples in this study were 20 

employees. The HEART method was adopted in this study as a framework for making research 

instruments divided into categories Classifying the type of task, Determining the value of 

unreliable, Identifying conditions, Determining the assumption of the proportion of errors, 

Determining human error probability. Research shows that the magnitude of the Probability Of 

Failure value on each machine is 0.8613 on CTP machines and 0.8773 on WEB machines. This 

study implies that the magnitude of the Probability of Failure value indicates that there is waste on 

the production floor. 

 

Keywords: Human Error, Probability Of Failure, HEART Method. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan manufaktur mengelola suatu proses produksi dalam 

rangka pemenuhan keinginan pelanggan. Proses produksi merupakan suatu 

tahapan untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan. Proses produksi 

ini melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin 

meningkatnya persaingan bisnis dan tingginya tuntutan dari konsumen menuntut 

perusahaan untuk dapat mengelola proses produksi lebih efisien dan efektif. 

Untuk dapat mengelola proses produksi menjadi efektif dan efisien dalam hal ini 

harus diimbangi dengan menekan tingkat human error yang mengakibatkan 

proses produksi tidak efektif dan efisien selain mengakibatkan tidak efektifnya  

dan efisien dalam produksi human error ini juga mengindentifikasikan terjadinya 

waste yang bisa mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan profit. 

Human error didefinisikan sebagai keputusan atau perilaku manusia yang 

tidak tepat di mana dapat mengurangi atau berpotensi mengurangi efektifitas, 

keselamatan maupun performa sistem. Menurut (Findiastuti, 2010 dalam 

Supangat, 2013), sangat memungkinkan bagi manusia untuk melakukan kesalahan 

di saat hal tersebut dilakukan pada lingkungan kerja yang kurang mendukung. 

Oleh karena itu dengan memperbaiki lingkungan kerja, maka memungkinkan 

untuk meminimalkan human error maupun  potensipotensi human error tersebut 

terjadi. 

PT. Riau Graindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

percetakan koran yang beralamat di Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, 

Panam, Pekanbaru tepatnya di kilometer 10.5 dari pusat kota Pekanbaru. 

Perusahan yang berdiri pada 17 Januari 1997 ini melakukan proses produksi koran 

setiap harinya di mana aktivitas produksi ini dilakukan antara interaksi manusia 

dan mesin yang dalam hal ini memungkinkan terjadinya human error, dan human 

error dapat menjadi penyebab munculnya waste. Berikut data waste selama empat 

tahun terakhir pada PT. Riau Graindo. 
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Tabel 1.1 Data waste empat tahun terakhir 2014 - 2017 pada PT. Riau Graindo. 

Tahun 
Pemakaian 

Waste (Kg ) Persentase 
Rol Kg Jumlah (Kg ) 

2014 10 370 3.700 131 3,54 % 

20115 9 360 3.240 132 4,07 % 

2016 8 355 2.840 157 5,53 % 

2017 6 355 2.130 132 6,20 % 

(Sumber: PT. Riau Graindo, 2017) 

Berdasarkan data waste diatas dapat kita lihat bahwa setiap tahun persentase  

waste yang terjadi pada produksi koran di PT. Riau Graindo mengalami kenaikan. 

Naiknya persentase waste ini juga berpengaruh pada oplah cetak pertahunnya, 

berikut ini dapat dilihat data total oplah cetak pertahunnya di PT. Riau Graindo 

selama empat tahun terakhir. 

Tabel 1.2 Total oplah cetak PT. Riau Graindo 

Tahun Riau Pos Pekanbaru Pos Pekanbaru Mx Dumai Pos 

2014 6.644.400 744.350 3.085.300 1.204.360 

2015 6.143.350 700.050 2.747.700 1.049.150 

2016 5.172.400 648.050 2.472.250 926.317 

2017 3.165.000 393.400 1.423.630 588.650 

(Sumber: PT. Riau Graindo, 2017) 

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat total oplah cetak pada tahun 2014 sampai 2017 

PT. Riau Graido mengalami penurunan yang signifikan seperti Riau Pos yang 

jumlah cetaknya di tahun 2014 sebesar 6.644.400 dan menurun pada tahun 2015 

di mana jumlah cetaknya sebesar 6.143.350 begitu juga pada tahun 2016 dan 2017 

yang mengalami jumlah penurunan cetakan, begitu pula dengan 3 produk lainnya 

seperti Pekanbaru Pos, Pekanbaru Mx dan Dumai Pos mengalami penurunan 

cetakan setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat lebih jelas dari grafik total oplah 

cetak berikut: 
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Gambar 1.1 Grafik total oplah cetak PT. Riau Graido 

(Sumber: PT. Riau Graindo, 2017) 

Dari grafik diatas dapat kita lihat penurunan jumlah cetakan oplah 

pertahunnya yang begitu signifikan. Akibat langsung dari penurunan cetakan ini  

berdampak pada penurunan omset atau profit perusahaan. Berikut ini adalah alur 

proses produksi koran di PT. Riau Graindo. 

Mesin CTP
Alat Lipat 

Plat
Mesin Web Mesin Foder

Produk 

Koran

 
Gambar 1.2 Alur proses produksi koran  

(Sumber: PT. Riau Graindo, 2017) 

Dari gambar di atas dapat kita lihat alur proses pembuatan koran yang 

diproduksi oleh PT. Riau Graindo, di mana berita yang dikirim oleh redaksi akan 

dikirim ke mesin CPT untuk langsung pembuatan plat selanjutnya plat yang telah 

dicetak selanjutnya dibawa ke mesin atau alat lipat plat di mana disini akan 

dilakukan proses melipat sisi atas dan bawah plat yang telah dicuci sebelum 

dimasukkan dalam mesin cetak, setelah itu plat dibawa  ke mesin web di mesin ini 

selanjutnya dilakukan pencetakan  plat yang telah jadi ke kertas koran, koran yang 

sudah jadi selanjutnya akan melewati mesin foder di sini koran yang sudah 

dicetak akan dipotong dan dilipat dan jadilah produk koran. 

Waste yang terdapat pada mesin CTP untuk data pertahunnya perusahaan 

atau PT. Riau Graindo tidak dilakukan pembukuan, sehingga peneliti melakukan 
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observasi ke lapangan atau mengamati langsung proses produksi untuk 

mendapatkan data terjadinya waste, untuk itu peneliti melakukan pengamatan 

selama seminggu di PT. Riau Graindo. Berikut ini merupakan data waste pada 

mesin CTP yang dilakukan selama seminggu di PT. Riau Graindo. 

Tabel 1.3 Jumlah Waste Di Mesin CTP Selama Seminggu Di PT. Riau Graindo. 

  

Hari 
Total  

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

Waste 3 3 1 1 2 3 2 15 

(Sumber: PT. Riau Graindo, 2018) 

Berdasarkan observasi awal terdapat dua jenis waste yang sering terjadi 

yaitu kesalahan dalam pemotongan kertas sehingga menyebabkan ukuran kertas 

tidak sesuai dengan standar produksi, dan kesalahan dalam mencetak, di mana 

warna sering lari atau tidak sesuai dengan standar produksi. Analisa awal 

penyebab terjadinya waste ini adalah human error atau karena kesalahan pada 

operator saat proses produksi berlangsung. 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bahwa. Operator yang bekerja 

dilantai produksi PT. Riau Graindo ini berjumlah 20 orang, dan tidak adanya 

pembagian tugas masing-masing dengan jelas, yang berfungsi untuk membatasi 

tugas yang ada dilantai produksi, membatasi dengan  maksud adanya pembeda 

pekerjaan antara operator 1 dengan operator lainnya sehingga tidak menyebabkan 

terjadinya overlap pekerjaan ataupun kesalahan pada saat proses operasi 

berlangsung.  

Penyebab timbulnya waste pada saat proses produksi berlangsung adalah 

karena pada saat penyetelan mesin CTP atau Computer To Plate yang merupakan 

langkah awal sebelum pembuatan koran, tidak dilakukan oleh operator yang sama, 

sehingga menyebabkan setelan mesin sering berubah, dan ditambah juga di mesin 

CTP ini tidak didukung dengan Standard Operating procedure atau SOP yang 

jelas.  

Penyebab yang sama juga terjadi pada saat pergantian tinta pada mesin web 

di mana terdapat dua tinta digunakan yaitu cimani dan luber. Pergantian tinta tidak 

dilakukan oleh operator yang sama sehingga setelan berubah (kemungkinan 

karena SOP pergantian tinta yang tidak ada dimesin tersebut). Hal inilah yang 

menyebabkan larinya warna atau yang tidak sesuai dengan standar produksi. 
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Gambar 1.3 Tumpukan waste 

(Sumber: PT. Riau Graindo, 2017) 

Dari gambar 1.3 dapat kita lihat tumpukan waste  yang disebabkan oleh 

operator saat proses produksi berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas, 

penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi masalah 

human error, dengan metode HEART (Human Error Assessment and Reduction 

Technique) yang merupakan salah satu teknik kuantifikasi dalam menghitung 

probabilitas kesalahan manusia.  

Metode ini merupakan metode dalam HRA yang cukup praktis karena 

perhitunganya berdasarkan penilaian bersama dengan data-data dari sisi ergonomi 

dan literatur performansi manusia secara psikologis. Maka dari itu metode ini 

sangat tepat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap tenaga 

kerja atau operator, yang memerlukan tingkat pengawasan dan ketelitian yang 

tinggi. Sehingga, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk 

melakukan analisis human error pada operator lantai produksi PT. Riau Graindo 

sebagai dasar untuk melakukan usulan perbaikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan “Bagaimana 

Meminimasi Waste Yang Dihasilkan Dari Human Error Operator Pada Lantai 

Produksi Serta Memberi Usulan Perbaikan Kinerja Oprator Untuk Meningkatkan 

Produktivitas Dengan Metode HEART (Human Error Assessment And Reduction 

Technique) ?”  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi human error yang menimbulkan waste dalam melakukan 

proses produksi pada lantai produksi PT. Riau Graindo. 

2. Menentukan nilai keandalan mesin yang memproduksi koran dilantai 

produksi PT. Riau Graindo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

1. Memperoleh pengalaman untuk dapat memecahkan permasalahan mengenai 

human error untuk meminimasi terjadinya waste menggunakan metode 

HEART (Human Error Assessment And Reduction Technique) yang ada di 

perusahaan dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani 

perkuliahan. 

2. Memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menerapkan usulan 

perbaikan kinerja yang lebih baik dalam mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi saat ini. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan ruang lingkup atau batasan 

yang jelas agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah. Adapun batasan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan data dilakukan pada 01 September 2017 sampai dengan 15 

September 2017. 

2. Penelitian ini tidak membahas masalah keuangan dan manajeman 

perusahaan. 

 

1.6  Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai Human Error juga pernah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan 

penyalinan, berikut ini adalah tampilan posisi penelitian. 
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir 
Peneliti Tahun Judul Penelitian Tujuan Objek Penelitian Metode 

Purwanto 2014 

Analisis Human Error Operator Mesin 

Ring Yarn Dengan 

Metode Human Error Assessment And 
Reduction Technique 

(HEART). 

Mengidentifikasi penyebab penyimpangan kualitas 

benang karena operator untuk mengetahui jenis cacatnya, 

menghitung probabilitas operator (Human Error 
Probability) dan aktivitas yang menyebabkan 

penyimpangan kualitas benang. 

PT. Dan Liris 

Human Error 

Assessment And 

Reduction 
Technique 

(HEART) 

Anisah Haidar Alatas 

dan Roudhotul Jannah 

Kalista Putri 

2011 

Identifikasi Human Eror Pada Proses 

Produksi Cassava Chips 
Dengan Menggunakan Metode Sherpa 

Dan HEART. 

Mengidentifikasi human error yang mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan kerja pada operator proses produksi 

cassava chips. 

PT. 
Indofood Fritolay Makmur 

Sherpa Dan HEART 

Astri Arini dan 

Mulyono 
2013 

Analisis Human Reliability Pada 

Operator Bagian 

Maintenance Mesin 2 Dengan Metode 
Human Error 

Assessment And Reduction Technique. 

Menganalisis human reliability pada operator guna 

mengendalikan terjadinya human error. 
PT. Pjb Up Paiton 

Human Error 
Assessment And 

Reduction 

Technique 

Tiara Rahmania dkk 2013 

 

 Analisa Human Error Dengan 

Metode Sherpa Dan HEART Pada 
Kecelakaan Kerja. 

Menganalisa human error yang mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan kerja 
pada operator di stasiun ekstrusion. 

PT “XYZ” Sherpa Dan HEART 

Abdul Rahman 2017 

Analisis Human Error Pada Operator 

Lantai Produksi  PT. Riau Graindo 
Dengan Metode HEART. 

 

Mengetahui performance operator dilantai produksi 
serta menghitung probabilitas terjadinya error. 

menentukan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja operator serta Memberi 
Usulan Perbaikan kinerja kepada perusahaan. 

 

 

PT. Riau Graido 

Human Error 

Assessment And 

Reduction 
Technique 

(HEART) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan penulisan, pembahasan dan penilaian tugas akhir ini, 

maka dalam pembuatannya akan dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, kerangka pemikiran, Permasalahan, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi yang digunakan 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan Human Error, metode 

HEART (Human Error Assessment And Reduction Technique), Waste. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Mengemukakan langkah-langkah serta prosedur yang akan dilakukan 

dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data,analisis 

dan evaluasi, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan secara skematis langkah-langkah yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data baik itu data sekunder maupun data 

primer dan teknis pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan. 

Serta memuat tahapan-tahapan pengolahan data yang dikumpulkan 

hingga digunakan untuk memecahkan masalah 

BAB V ANALISA  

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan teori yang 

digunakan menjelaskan pemecahan masalah dan perencanaan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah berkenaan. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang mengemukakan kesimpulan semua hal 

yang dilakukan penelitian, terutama akan hal pengolahan data yang 

diperoleh pemecahannya serta langkah-langkah yang patut dilakukan 

pihak perusahaan. 

 

 

 



 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1  Defenisi Prosedur 

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan bersama-sama. Berdasarkan beberapa pendapat, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan serangkaian urutan 

aktivitas yang terdiri dari langkah -langkah kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

secara berulang dan seragam yang dibuat untuk dijalankan dengan keteraturan dan 

apabila dilanggar maka orang tersebut dianggap telah menyalahi prosedur 

(Irawati, 2016). 

 

2.1.1  Standar Operasional Prosedur 

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, 

mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu 

tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP 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 di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem 

manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur  

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang 

bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau 

jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas 

berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat 

dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada 

pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi 

kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, SOP merupakan bentuk 

konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk 

organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-
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prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi 

pemerintah berbeda dengan organisasi privat (Atmoko, 2008). 

 

2.1.2  Format Standar Operasional Prosedur 

Empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format 

penyusunan SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi adalah (Permenpan, 

2012) :  

1. berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur. 

2. berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu 

prosedur. 

3. siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP. 

4. apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP ini. 

Format terbaik SOP adalah format yang sederhana dan dapat menyampaikan 

informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP 

secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOP. 

 

2.1.3 Format Umum Standar Operasional Prosedur 

Secara umum Format SOP dapat kita kategorikan ke dalam empat 

jenis, yaitu : 

1. Langkah sederhana (Simple Steps) 

Simple steps adalah bentuk SOP yang paling sederhana. SOP ini 

biasanya digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat 

sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat 

sederhana. Format SOP ini dapat digunakan dalam situasi yang hanya ada 

beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan 

biasanya merupakan prosedur rutin dan sederhana. Dalam simple steps ini 

kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang 

pendek yang umumnya kurang dari 10 (sepuluh). 

2. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps) 

Hierarchical Steps ini merupakan format pengembangan dari simple 

steps. Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, 

lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih detail, akan 

tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam 
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hierarchical steps, langkah-langkah yang telah diidentifikasi 

dijabarkan kedalam sub-sub langkah secara terperinci. 

3. Grafik (Graphic) 

Format Grafik (graphic) dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki 

kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang 

tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya berisi 

beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan 

prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram. Format grafik ini bertujuan 

untuk memudahkan dalam memahami prosedur yang ada dan biasanya ditujukan 

untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). Salah  satu varian dari SOP 

format ini adalah SOP Format Annotated Picture (gambar yang diberi keterangan) 

yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau pengguna jasa sebuah pelayanan. 

4. Diagram Alir (Flowcharts) 

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP 

tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan 

membutuhkan opsi jawaban alternatif jawaban seperti: jawaban “ya” atau “tidak”, 

“lengkap” atau “tidak”, “benar” atau “salah”, dsb. yang akan mempengaruhi sub 

langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk 

diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaksana pegawai melalui serangkaian 

langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. Penggunaan 

format ini melibatkan beberapa simbol yang umum digunakan dalam 

menggambarkan proses umumnya berjumlah 30 simbol. 

Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat khas teknis dan 

khusus yang pada dasarkan dikembangkan dari simbol dasar flowcharts (basic 

symbols of flowcharts) yang terdiri dari  simbol, yaitu  simbol kapsul terminator, 

simbol kotak process, simbol belah ketupat decision dan anak panah arrow. 

Format SOP dalam bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 jenis yaitu: Linear 

Flowcharts (diagram alir linier) dan Branching Flowcharts (diagram alir 

bercabang). Linear Flowcharts dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri 

utama dari format linear flowcharts ini adalah ada unsur kegiatan yang disatukan, 

yaitu: unsur kegiatan atau unsur pelaksananya dan menuliskan rumusan kegiatan 

secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOP format ini umumnya dipakai 
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pada SOP yang bersifat teknis. Sedangkan Format Branching Flowcharts 

memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang 

terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk 

simbol yang dihubungkan secara bercabang-cabang. Dalam format ini simbol 

yang digunakan tidak diberi tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya 

diperlukan untuk memberi penjelasan pada simbol kegiatan yang merupakan 

pengambilan keputusan (simbol “decision” atau belah ketupat). SOP format ini 

umumnya dipergunakan untuk SOP Administratif (Permenpan, 2012). 

 

2.1.4  Tahap Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur adalah 

melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan 

analisis prosedur kerja. 

1. Analisis sistem dan prosedur kerja 

Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan 

fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan 

dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan 

unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian 

rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau 

bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, 

sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk 

menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. 

2. Analisis Tugas 

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan 

yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas 

diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas 

diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, 

syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat. Di bidang manajemen dikenal 

sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu : 

a. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan 

penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus. 

b. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari 

analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang 
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mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. 

Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan fungsi atau posisi, bukan 

individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel 

memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual dan 

persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka 

memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang 

didefinisikan itu. 

c. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan 

pekerja untuk tugas spesifik. 

d. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas 

tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas 

spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain. 

e. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur 

penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan 

menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat 

pelaksanaan pekerjaan. 

Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat 

pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam 

penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan 

yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan 

sistematis. 

3. Analisis prosedur kerja 

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan 

langkahlangkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal 

tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, di mana hal tersebut 

dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan 

merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu 

untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian prosedur kerja dapat 

dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya 

dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan 

dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Analisis 

terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari 
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aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi 

keberhasilan organisasi. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumetasikan dalam 

bentuk prosedurprosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi-fungsi dan 

aktivitas itu dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi. 

Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan 

tujuan organisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain 

memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan 

bagaimana hal tersebut dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap 

dan biaya tambahan dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-

bagian yang berlainan. Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan yaitu : 

a. Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan. 

b. Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya. 

c. Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu. 

d. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya. 

e. Mencegah kekembaran atau duplikasi pekerjaan. 

f. Harus ada pengecualian yang seminimun-minimunya terhadap peraturan. 

g. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu. 

h. Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang 

berubah. 

i. Pembagian tugas tepat. 

j. Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang 

dilakukan. 

k. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya. 

l. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan 

memperhatikan tujuan. 

m. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum. 

n. Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya (Atmoko, 2008). 

 

2.2  Definisi Human Reliability Assessment (HRA) 

Human Reliability  Assessment adalah analisis dan perhitungan interaksi 

manusia degan kegagalan untuk penilaian resiko dan penyebab resiko. Human 

Reliability  Assessment digunakan untuk mengetahui seberapa besar peluang 
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kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Tindakan manusia sedikit 

banyak mempengaruhi timbulnya resiko yang signifikan, dan juga tingkat 

keselamatan. Human Reliability  Assessment mempelajari urutan terjadinya 

kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan manusia, pemahaman tentang urutan 

kejadian kecelakaan sangat penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi 

kegagalan dalam melakukan pekerjaan. 

Fungsi terpenting dari HRA (Human Reliability  Assessment) adalah 

mengidentifikasi kesalahan apa saja yang dapat terjadi (identifikasi kesalahan), 

mengambil keputusan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi (perhitungan dan 

analisa kesalahan manusia), dan menambah keandalan manusia dalam melakukan 

pekerjaan degan mengurangi  kesalahan (pengurangan kesalahan manusia). 

Pada kenyataannya semua metode HRA dan pendekatan asumsi bahwa 

metode HRA menggunakan konsep “Human Error” karena diartikan untuk 

pengembangan penentuan peluang kesalahan manusia. Sebagai konsekuensi dari 

halitu sejumlah pembahasan yang dilakukan untuk menghasilkan data atau 

database yang dapat dipergunakan sebagai landasan penentuan peluang kesalahan 

manusia. Pandangan terus dipakai tidak terlepas dari keraguan yang serius oleh 

para ahli sains dan praktisi HRA (Human Reliability  Assessment) (Ansori, 2013). 

 

2.2.1  Human Reliability  

Persoalan keandalan manusia adalah sesuatu yang kompleks. Sejumlah data 

yang telah dikumpulkan terkait keandalan manusia dapat berinteraksi dalam 

beberapa situasi yang berbeda. Bagaimanapun juga, tidak ada modelyang 

memadai yang memungkinkan memberikan informasi rata-rata kegagalan 

manusia, namun pelaksanaan operasi atau aktifitas kerja yang diberikan bisa 

diprediksikan secara akurat. Hal ini dikarenakan tingkat kegagalan manusia 

untukoperasi yang diberikan tergantung pada banyak faktor yang mana dapat 

dikelompokan menjadi tiga kelompok utama,yaitu intrinsic, lingkungan dan 

tekanan atau stress. Pendekatan estimasi yang dikombinasikan untuk membentuk 

keandalan total-task dapat digunakan dalam analisa sistem (Ansori, 2013). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan tugas-tugas 

2. Mengidentifikasikan elemen tugas 
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3. Menunjukkan data empiris 

4. Membangun tingkatan elemen tugas 

5. Mengembangkan persamaan regresi 

6. Membangun keandalan tugas. 

 

2.3  Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) 

HEART pertama kali diperkenalkan oleh Williams pada 1985 ketika 

beliau bekerja pada Central Electricity Generating Board. Metode ini dijelaskan 

secara detail oleh Williams pada tahun1986 dan 1988. HEART merupakan 

metode yang dirancang sebagai metode HRA yang cepat dan sederhana dalam 

mengkuantifikasi resiko human error. Metode ini secara umum dapat digunakan 

pada situasi atau industri di mana human Reliability menjadi suatu hal yang 

penting. Metode HEART digunakan dalam industri nuklir dan berbagai industri 

seperti kimia penerbangan, kereta api, pengobatan, dan sebagainya. 

HEART merupakan salah satu metode HRA yang memiliki sejarah 

validasi. Pada tahun 1997, Kirwan melakukan validasi pada metode HEART 

melalui dua metode yakni THERP dan JHEDI. Penelitian validasi ini dilakukan 

oleh tiga puluh praktisi HRA yang melakukan pengukuran terhadap tiga puluh 

pekerjaan.Validasi dilakukan dengan sepuluh orang melakukan pengukuran 

menggunakan metode THERP, sepuluh orang menggunakan metode HEART dan 

sepuluh orang menggunakan metode JHEDI. Hasil validasi tersebut menunjukkan 

korelasi yang signifikan berdasarkan assessed value dan true values. Kirwan 

menemukan bahwa tidak ada satupun teknik yang memiliki performa beda 

dibandingkan lainnyadan ketiga metode memiliki level akurasi yang masuk akal 

(Akbar, 2012). 

Metode HEART adalah teknik yang digunakan dalam bidang penilaian 

keandalan manusia (Human Reliability Assessment), untuk tujuan mengevaluasi 

kemungkinan kesalahan manusia terjadi di seluruh penyelesaian tugas tertentu. 

Metode HEART didasarkan pada prinsip bahwa setiap kali tugas dilakukan ada 

kemungkinan gagal dan bahwa  kemungkinan ini dipengaruhi oleh satu atau lebih 

EPC (Error Producing Condition) misalnya, gangguan, kelelahan, kondisi sempit 

dan lain-lain. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja ditunjukkan dengan nilai HEP terbesar. Kondisi ini kemudian dapat 
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diterapkan untuk ”best-case scenario” perkiraan probabilitas kegagalan di bawah 

kondisi ideal untuk kemudian mendapatkan kesempatan kesalahan akhir. 

Angka ini membantu dalam komunikasi kemungkinan kesalahan dengan 

analisis risiko yang lebih luas atau kasus keselamatan. Dengan pertimbangan 

EPCs, metode HEART juga memiliki efek tidak langsung menyediakan berbagai 

saran tentang bagaimana keandalan dapat ditingkatkan dari sudut pandang 

ergonomis. Metode HEART didasarkan pada sejumlah hal, yaitu (Safitri, 2015): 

1. Keandalan manusia dasar tergantung pada sifat generik dari tugas yang akan 

dilakukan. 

2. Dalam kondisi sempurna, tingkat keandalan akan cenderung dicapai secara 

konsisten dengan kemungkinan nominal yang diberikan dalam batas 

probabilistik. 

3. Mengingat bahwa kondisi yang sempurna tidak ada dalam segala situasi, 

keandalan manusia diprediksi dapat menurunkan sebagai fungsi dari sejauh 

mana identifikasi Error Producing Conditions (EPCs) dapat berlaku. 

Terdapat 9 Generic Task Types (GTTs) yang dijelaskan melalui metode 

HEART, masing masing dengan Human Error Potential (HEP), dan 38 Error 

Producing Conditions (EPCs) yang mungkin berdampak pada keandalan 

pekerjaan. Generic Task dan Error Producing Conditions (EPCs) yang ditentukan 

dalam metode HEART tersebut adalah sebagai berikut (Akbar, 2012) : 
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Tabel 2.1 Generic Task dalam metode HEART 

Kode Generic Task 
Nilai Human 

Unreliability 
Range 

(A) 

Pekerjaan atau task yang benar-benar 

asing atau tidak dikuasai, dilakukan 

pada suatu kecepatan tanpa 

konsekuensi yang jelas 

0,55 (0.35-0.97) 

(B) 

Mengubah atau mengembalikan 

sistem ke keadaan yang baru atau 

awal dengan satu upaya tunggal 

tanpa pengawasan atau prosedur 

0.26 (0.14-0.42) 

(C) 

Pekerjaan yang kompleks dan 

membutuhkan tingkat pemahaman 

dan keterampilan yang tinggi 

0.16 (0.12-0.28) 

(D) 

Pekerjaan yang cukup sederhana, 

dilakukan dengan cepat atau 

membutuhkan sedikit perhatian 

0.09 (0.06-0.13) 

(E) 

Pekerjaan yang rutin, terlatih, dan 

memerlukan tingkat keterampilan 

yang rendah 

0.02 (0.007-0.045) 

(F) 

Mengembalikan atau menggeser 

sistem ke kondisi awal atau baru 

dengan mengikuti prosedur, 

dengan beberapa pemeriksaan 

0.003 (0.0008-0.007) 

(G) 

Pekerjaan yang sudah familiar atau 

dikenal, dirancang dengan baik, 

merupakan tugas rutin yang terjadi 

beberapa kali per jam, dilakukan 

berdasarkan standard yang sangat 

tinggi oleh personel yang telah terlatih 

dan berpengalaman dengan waktu 

untuk memperbaiki kesalahan yang 

potensial 

0.0004 (0.00008-0.09) 

(Sumber: Safitri, 2015) 
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Tabel 2.1 Generic Task dalam metode HEART (Lanjutan) 

Kode Generic Task 
Nilai Human 

Unreliability 
Range 

(H) 

Menanggapi perintah sistem 

dengan benar bahkan ada sistem 

pengawasan otomatis tambahan 

yang menyediakan interpretasi 

akurat 

0.00002 (0.000006-0.009) 

(M) Tidak ada keadaan seperti di atas 0.03 (0.008-0.11) 

(Sumber: Safitri, 2015) 

Tabel 2.2 Eror Producing Conditions dalam metode HEART 

No Error Producing Conditions (EPC) 
Value 

of EPC 

1 
Tidak biasa dengan situasi di mana hal itu secara potensial 

penting, tetapi hanya sesekali terjadi atau baru terjadi 
17 

2 
Waktu yang tersedia terbatas atau singkat untuk mendeteksi dan 

mengoreksi kesalahan 
11 

3 
Rendahnya rasio antara penerimaan informasi (signal) terhadap 

gangguan (noise) sekitar 
10 

4 
Adanya penekanan atau penolakan terhadap informasi atau 

keunggulan yang mana terlalu mudah untuk diterima 
9 

5 
Tidak adanya alat-alat yang menyampaikan secara fungsional 

kepada operator 
8 

6 
Ketidaksesuaian antara suatu model operator pada umumnya 

dengan apa yang dibayangkan perancang 
8 

7 
Tidak adanya alat untuk membalikkan tindakan yang tidak 

diinginkan 
8 

8 

Kapasitas yang berlebihan dalam saluran, khususnya salah 

satunya diakibatkan oleh informasi yang datang secara 

bersamaan dalam suatu informasi yang tidak berlebihan 

6 

9 
Perlunya untuk meninggalkan suatu teknik lain dengan 

menggunakan filosofi yang berlawanan 
6 

10 
Kebutuhan untuk mentransfer pengetahuan yang spesifik antar 

tugas tanpa menimbulkan kerugian 
5.5 

11 Keraguan pada standar performansi yang diharuskan 5 

(Sumber: Safitri, 2015) 
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Tabel 2.2 Eror Producing Conditions dalam metode HEART (Lanjutan) 

No Error Producing Conditions (EPC) 
Value 

of EPC 

12 
Mengesampingkan informasi atau fitur yang terlalu mudah 

diakses 
4 

13 Tidak sebanding antara persepsi dengan resiko nyata 4 

14 

Tidak ada konfirmasi yang jelas, langsung, dan tepat waktu dari 

suatu tindakan yang dimaksudkan dari bagian dari sistem di 

mana kontrol diberikan 

4 

15 
Operator yang tidak berpengalaman (atau baru dan berkualitas 

tapi tidak ahli) 
3 

16 
Miskinnya kualitas dalam informasi yang disampaikan oleh 

prosedur dan interaksi antar manusia 
3 

17 
Sedikit atau tidak adanya kebebasan dalam pemeriksaan atau 

pengujian pada output atau keluaran 
3 

18 
Konflik antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka 

panjang 
2.5 

19 
Tidak adanya perbedaan dari input informasi untuk pengecekan 

ketelitian 
2.5 

20 
Ketidaksesuaian antara tingkat pencapaian pendidikan dari 

individu dengan persyaratan yang diharuskan dalam tugas 
2 

21 
Dorongan untuk menggunakan prosedur lain yang lebih 

berbahaya 
2 

22 
Kurangnya waktu dan kesempatan untuk melatih pikiran dan 

tubuh di luar jam pekerjaan 
2 

23 Alat yang tidak dapat diandalkan 1.6 

24 
Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan yang diluar 

kapasitas atau pengalaman dari operator 
1.6 

25 Tidak jelasnya alokasi fungsi dan tanggung jawab 1.6 

26 
Tidak ada langkah yang nyata untuk tetap berada pada jalur 

kemajuan selama aktivitas (mengawasi proses) 
1.4 

27 Bahaya yang disebabkan terbatasnya kemampuan fisik 1.4 

28 Kecil atau tidak adanya peran yang berarti dalam tugas 1.4 

29 Tingkat emosi dan stress yang tinggi 1.3 

(Sumber: Safitri, 2015) 
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Tabel 2.2 Eror Producing Conditions dalam metode HEART (Lanjutan) 

No Error Producing Conditions (EPC) 
Value 

of EPC 

30 Bukti kesehatan yang buruk antara operator terutama demam 1.2 

31 Tingkat disiplin pekerja yang rendah 1.2 

32 Ketidaksesuaian antara display dan prosedur 1.2 

33 Kondisi lingkungan yang buruk atau tidak mendukung 1.15 

34 
Siklus berulang-ulang yang tinggi dari pekerjaan yang tinggi 

dari beban mental kerja yang rendah 
1.1 

35 Terganggunya siklus tidur normal 1.1 

36 Kecepatan tugas yang disebabkan oleh campur tangan orang lain 1.06 

37 Penambahan anggota tim yang sebenarnya tidak dibutuhkan 1.03 

38 Usia operator yang melakukan pekerjaan 1.02 

(Sumber: Safitri, 2015) 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan HEP (Human 

Error Probability ) degan menggunakan metode HEART sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan jenis atau tugas pekerjaan. 

Klasifikasi tugas kedalam delapan pilihan jenis tugas umum yang berbeda 

(Generic Task) seperti terlihat pada tabel 2.4 diatas. 

2. Menentukan nilai ketidakandalan dari tugas atau pekerjaan tersebut. 

Penentuan Besaran nilai ketidakandalan manusia sesuai kategori (Generic 

Task) yang telah dipilih yang dapat diperoleh dari tabel 2.4 diatas. 

3. Mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan kesalahan (EPCs). 

 Identifikasi Error Producing Conditions (EPC) untuk setiap generic task 

yaitu kondisi yang membawa pengaruh negatif terhadap pekerjaan. EPCs dapat 

dilihat pada tabel 2.5 diatas, bersama total faktor efek (total effect factor) dari 

tiap EPCs. Faktor ini menandadakan perkiraan jumlah nilai maksimum di mana 

ketidakandalan dapat berubah dari kondisi baik ke buruk. 

4. Menentukan asumsi proporsi kesalahan (Assessed Proportion of Affect atau 

yang disingkat degan APOA). 

Untuk tiap EPC yang telah teridentifikasi pada langkah 3, diberikan 

penilaian pada seluruh ketidakandalan yang mempengaruhi tugas atau pekerjaan 

tersebut degan nilai yang berkisar 0 sampai 1 di mana 0 menyatakan tidak adanya 

peluang terjadinya human error dan 1 menyatakan pasti terjadi human error. 
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Berikut adalah kriteria menentukan asumsi proporsi kesalahan (Assessed 

Proportion of ffect atau APOA) (Ansori, 2013). 

Tabel 2.3 Kriteria Menentukan Asumsi Proporsi Kesalahan (Assessed Proportion 

of ffect atau APOA) 
Assessed 

Proportion 
Keterangan 

0 EPC tidak berpengaruh terhadap HEP 

0,1 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 3 EPC yang lain 

0,2 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 2 EPC yang lain 

0,3 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain 

0,4 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi tanpa disertai EPC yang lain 

0,5 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi= 2–5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 2 EPC yang lain 

0,6 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi= 2–5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain 

0,7 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi= 2–5 kali 

setiap shift) terjadi tanpa disertai EPC yang lain 

0,8 
Dapat langsung berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi dan 

disertai dengan minimal 2 EPC 

0,9 
Dapat langsung berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi dan 

disertai dengan minimal 1 EPC 

1 
Dapat langsung berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi 

tanpa disertai dengan EPC yang lain 

(Sumber: Arini, 2013) 

5. Menentukan HEP (Human Error Probability). 

Human error probability atau HEP ditentukan dan dihitung degan 

persamaan berikut : 

a. Utuk generic task tipe A-C 

                                            r       -                                           …(2.1) 
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b. Untuk generik task tipe D-H dan M 

          r       -                           …(2.2) 

Keterangan : 

r : Besaran nilai ketidakandalan manusia (nominal human reliability) 

Pi : Asumsi proporsi kesalahan setiap EPC ke-i 

fi : Total effect EPC ke-i 

i : Menandakan substrict ke-i 

Setelah nilai HEP didapatkan maka dapat dihitung probabilitas kegagalan 

(F) menggunakan persamaan berikut : 

    -     -                        …(2.3) 

Di mana HEPij  : Probabilitas human error aktivitas ke-I degan mode error 

ke-j. 

Dari nilai probabilitas kegagalan diatas dapat dihitung pula probabilitas 

sukses atau tidak gagal dihitung degan persamaan berikut : 

                   …(2.4) 

 

2.4  Human Error 

Human Error atau kesalahan manusia dapat terjadi pada manusia, pekerja 

atau operator karena berbagai macam faktor sehingga pekerjaan tidak dapat 

dilaksanakan degan baik dan hasil kerjapun tidak baik. Terdapat beberapa definisi 

mengenai human error, antara lain : 

1. Human error didefinisikan sebagai salah satu keputusan atau tindakan yang 

mengurangi atau pontensial untuk mengurang efektivitas, keamanan, atau 

performansi suatu sistem. 

2. Human error didefinisikan sebagai suatu penyimpangan dari suatu 

performansi standar yang telah ditentukan sebelumnya, yang mengakibatkan 

adanya penundaan waktu yang tidak diiginkan. 

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kerja 

manusia dan dapat dibagi atas dua kelompok (Ansori, 2013) : 

1. Faktor-faktor diri (individu) terdiri dari sikap, sifat, nilai karakteristik fisik, 

motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. 
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2. Faktor-faktor situasional lingkungan fisik, mesin dan peralatan, metode 

kerja dan lain-lain. 

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, maka akan 

jelas mempunyai probabilitas untuk menghasilkan “kesalahan” atau dikenal 

dengan human error. Pada prinsipnya, ada beberapa macam alasan yang 

menyebabkan human error (Bakar, 2007): 

Table 2.4 Alasan Terjadinya Human Error 

No Alasan Terjadinya Human Error 

1 Penerangan di area kerja yang kurang memadai 

2 Pelatihan dan kecapakapan sumber daya yang kurang memadai 

3 Rancangan peralatan yang kurang baik 

4 Temperatur ditempat kerja yang kurang memadai 

5 Kebisingan di area kerja yng tinggi 

6 Tempat kerja yang kurang representative 

7 Motivasi rendah 

8 Prosedur operasi dan maintenance yang kurang baik 

9 Kompleksitas pekerjaan yang tinggi 

(Sumber: Bakar, 2007) 

 

2.4.1  Penyebab Human Error  

Diantara aktivitas manusia dalam industri konvensional, terdapat salah satu 

jenis karakteristik aktivitas yang banyak ditemui, yaitu aktivitas yang dilakukan 

berulang-ulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang relatif lama, disebut 

aktivitas repetitive atau monoton. Aktivitas repetitive atau monoton ini mudah 

menimbulkan rasa lelah baik secara fisik maupun secara mental, terlebih jika 

pekerjaan tersebut membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi dan dilakukan 

dalam jangka waktu yang relatif lama. Seseorang degan beban stress berlebihan 

akan mengalami probabilitas makin tinggi melakukan human error. Berikut ini 

adalah faktor-faktor yang menimbulkan human error antara lain sebagai berikut 

(Ansori, 2013) : 
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1. Tekanan Operator (Operator Stess) 

Dalam hal ini kondisi kegagalan dari operator akan dapat sangat serius jika 

operator mengalami stress. Stress disini mungkin dapat terjadi akibat adanya 

beban kerja yang berlebihan, tekanan waktu, ketakutan dan lain-lain. 

2. Diagnosis  

Tugas yang dibebankan pada operator untuk mendiagnosa memerlukan 

keahlian yang khusus sehingga jika dikerjakan terus-menerus akan dapat 

menimbulkan konsekuensi yang serius berupa kegagalan mendiagnosa. Oleh 

karena itu pekerjaan ini membutuhkan bantuan degan cara memadukannya degan 

bantuan mesin. Selain itu perlu juga adanya training pada para staff atau operator 

agar dapat lebih baik memahami pekerjaan ini. 

3. Perawatan 

Perawatan harus terus dilakukan karena degan meningkatnya perawatan 

maka error yang terjadi juga akan berkurang sehingga terus diperhatikan agar 

kesalahan dapat dikurangi. 

4. Pembagian Kerja 

Pembagian kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja operator. Semakin 

besar bagian  kerjanya maka semakin meningkat pula peluang operator melakukan 

kesalahan. Oleh karena itu degan prosedur pembagian shift  kerja yang baik dapat 

menggurangi terjadinya human error. Selain itu harus terus dipantau untuk dua 

belas jam sekali. 

5. Manajemen Keamanan 

Dalam melakukan segala pekerjaan perlu adanya jaminan keselamatan 

sehingga para pekerja dapat merasa nyaman dan aman dalam menjalankan 

tugasnya. 

6. Kerja Darurat 

Dalam menjalankan tugas  sebagai pekerja pasti dapat terjadi suatu 

kegagalan proses atau terjadi kecelakaan. Oleh karena itu suatu hal yang penting 

ketika suatu organisasi yang memperhatikan kebutuhan para staff untuk situasi 

keadaan darurat dapat diyakinkan masih cukup atau dapat ditangani. 
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2.4.2 Klasifikasi Human Error 

Klasifikasi human error dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok, 

yaitu : 

1. Kesalahan operasi (operating errors), kesalahan jenis ini terdiri dari dua 

kategori, yaitu errors of mission dan errors of commission. Kategori 

pertama meliputi kesalahan karena kurang perhatian (error of attention) dan 

kesalahan karena lupa (error of memory), sedangkan kategori kedua 

meliputi kesalahan operasi (error of operation), kesalahan identifikai (error 

of identification) dan kesalahan interprestasi (error of interpretation). 

2. Kesalahan perakitan (assembly errors), merupakan kesalahan yang terjadi 

selama peakitan produk. 

3. Kesalahan perancangan (design errors), jenis kesalahan ini dibedakan 

menjadi tiga kelompok yaitu: kegagalan dalam mengimplementasikan 

kebutuhan manusia dalam desain, penugasan fungsi yang tidak sesuai pada 

seseorang, dan kegagalan dalam efekifitas interaksi manusia-mesin. 

4. Kesalahan inspeksi (inspection errors), merupakan kesalahan yang 

berhubungan dengan inspeksi di mana kesalahan ini muncul karena inspeksi 

tidak 100% akurat. 

5. Kesalahan instalasi (installation errors), kesalahan ini terjadi selama 

tahapan instalasi dan merupakan kesalahan sementara. Kesalahan ini 

muncul karena proses instalasi dilaksanakan tidak sesuai dengan instruksi 

yang ada. 

6. Kesalahan perawatan (maintenance errors), kesalahan ini diakibatkan oleh 

tidak tepatnya perbaikan terhadap suatu item (Bakar, 2007). 

 

2.4.3  Pendekatan Untuk Mengurangi Human Error 

Terdapat tiga pendekatan untuk mengurangi terjadinya kesalahan manusia 

(human errors), antara lain : 

1. Pemilihan Personil 

Upaya ini diangap mampu untuk mengurangi human errors karena orng-

orang dipilih bedasarkan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan 

kebutuhan pekerja. Hal-hal seperti kemampuan persepsi, intelektual dan skill 
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motorik harus dipertimbangkan dalam pemilihan personil. Pendekatan ini 

memiliki keterbatasan, antara lain : 

a. Tidak selalu mudah menentukan kemampuan dan keterampilan yang 

diperlukan. 

b. Tidak selalu tersedia metode tes yang handal dan valid untuk mengukur 

kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 

c. Kemungkinan tersedianya sumber daya yang berkualitas sangat terbatas. 

2. Pelatihan 

Pelatihan yang cocok dengan kebutuhan personil dapat mengurangi 

terjadinya human errors, namun pada kenyataannya orang tidak selalu 

menunjukkan performasi sebagaimana yang telah diberikan dalam pelatihan, hal 

ini disebabkan karena kebiasaan pada sat diberikan pelatihan. 

3. Perancangan 

Dengan merancang peralatan kerja, prosedur dan lingkungan kerja yang 

tepat akan dapat mengurangi terjadinya human errors karena performasi 

seseorang telah menjadi lebih baik (Bakar, 2007). 

 

2.4.4  Defenisi Human Error 

Human Error secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan 

atau tindakan manusia yang melampaui batas penerimaan manusia yang 

ditentukan oleh suatu sistem. Klasifikasi human error untuk mengidentifikasi 

penyebab kecelakaan sehingga bisa menjadi tindakan preventif adalah sebagai 

berikut (Bakar,2007) : 

1. Sistem Induced Human Error 

Di mana mekanisme suatu sistem memungkinkan manusia melakukan 

kesalahan, misalnya manajemen yang tidak menerapkan disiplin secara baik dan 

ketat. 

2. Desain Induced Human Error 

Terjadinya kesalahan diakibatkan karena perancangan atau desain sistem 

kerja yang kurang baik. 

3. Pure Human Error 

Suatu kesalahan yang terjadi murni berasal dari dalam manusia itu sendiri, 

misalnya karena skill, pengalaman, dan psikologis. 
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2.4.5  Kategori Human Error 

Human error dapat diklasifikasikan menjadi tujuh, yaitu sebagai berikut 

(Bakar,2007) : 

1. Knowledge Based Error 

2. Cognition Based Error 

3. Value Based Error 

4. Reflexive Based Error 

5. Error-Including Conditional Based 

6. Skill Based Error 

7. Lapse Based Error 

 

2.5 Faktor Manusia 

Faktor manusia dalam kecelakaan kerja merupakan konsep klasik dalam 

usaha keselamatan dan pemecahan kecelakaan kerja, karena walau bagaimana pun 

baik penyebabnya maupun yang diderita semuanya berpulang kepada manusia itu 

sendiri, tetapi konsep manusia dan kecelakaan kerja bukan hanya menyangkut 

pada kesalahan awal, terkadang dalam pelaksanaan pekerjaan faktor manusia 

mengoperasikan peralatan-peralatan yang digunakan merupakan penyebab 

kecelakaan, karena yang disebabkan manusia itu sendiri mempunyai keterbatasan 

dalam hubungannya dengan peralatan-peralatan yang dipergunakan. 

Jadi, faktor manusia pada suatu pekerjaan merupakan faktor yang mengacu 

pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu terhadap pekerjaan 

dan kemampuan untuk melaksanakn tugas dan pekerjaan atau faktor manusia 

sebagai faktor-faktor lingkungan, organisasi dan pekerjaan, karakteristik manusia 

dan individu yang mempengaruhi perilaku ditempat kerja. 

Faktor manusia merupakan hal yang penting yang ada didalam 

perusahaan.Karena manusia merupakan suatu asset perusahaan dalam melakukan 

pekerjaannya. Apabila perusahaan melakukan rekrut karyawan sesuai dengan 

aturannya baik dari segi kemampuan atau skill yang dimilikinya, maka pihak 

perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan 

perusahaan. Hal ini berhubungan dengan job analisis. 

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan deskripsi jabatan dan 

spesifikasi jabatan. Disamping faktor manusia ada faktor lain yaitu ketimpangan 
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sistem manajemen seperti perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan pembinaan. Dengan demikian penyebab kecelakaan tidak selalu tunggal tetapi 

bersifat multi causal sehingga penanganannya harus secara terencana dan 

komprehensip. 

Pengaruh faktor-faktor manusia pada pekerjaan dibagi menjadi empat 

bagian yaitu : 

1. Cakupan faktor-faktor manusia mencakup : 

a. Sikap pekerja terhadap pekerjaannya. 

b. Hubungan antara para pekerja dengan kelompok kerjanya. 

c. Interaksi antara para pekerja dengan pekerjaannya atau lingkungan 

pekerjaannya. 

d. Kemampuan kerja dan keahlian. 

e. Prilaku individu setiap orang. 

f. Cakupan pelatihan dan instruksi yang disediakan. 

g. Desain, kondisi pabrik dan perlengkapan. 

h. Aturan-aturan dan system kerja 

2. Faktor-faktor positif 

a. Lingkungan manajerial yang membiasakan budaya keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

b. Menyesuaikan kemampuan individu dengan pekerjaan atau mesin. 

c. Mengadakan pelatihan. 

d. Menyediakan perlengkapan pekerjaan. 

e. Mempunyai tujuan kinerja. 

f. Disiplin kerja yang seimbang dan adil. 

g. Memiliki informasi yang jelas. 

h. Memantau kinerja dan mengkomunikasikan hasilnya. 

i. Menerapkan sistem umpan balik. 

j. Memastikan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang disepakati bersama 

telah dipatuhi. 

3. Faktor negatif 

a. Minimnya pelatihan dan tugastugas. 

b. Bersikap menentang terhadap aturan-aturan dan pengamanan. 
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c. Mengabaikan atau melewati pengamanan dan mengambil jalan pintas untuk 

meningkatkan pendapatan. 

d. Mengabaikan apa yang sedang terjadi. 

e. Mengabaikan atau salah memahami apa yang harus dikerjakan. 

f. Gagal mengkomunikasikan atau mengintruksikan dengan benar. 

g. Desain, tata letak pabrik dan perlengkapan yang buruk sehingga tidak 

memperhitungkan keterbatasan manusia baik secara mental maupun fisik. 

h. Minimnya arahan yang jelas. 

4. Faktor-faktor individu 

a. Sikap individu terhadap tugas dan pekerjaannya. 

b. Derajat motivasi pribadi terhadap pekerjaan. 

c. Apakah pelatihan yang diterima memuaskan kebutuhan individu. 

d. Persepsi terhadap peran individu dalam perusahaan. 

e. Kemampuan memenuhi tuntutan pekerjaan. 

f. Materi pelatihan yang mudah dipahami. 

g. Melihat kerja sebagai tantangan. 

Dalam hal sikap diatas akan berkurangnyaperhatian karyawan tersebut 

terhadap keselamatan kerja dan karyawan tersebut bisa melakukan tindakan 

kekacauan untuk menciptakan suasana yang tidak aman kelompok kerja 

diperusahaan pada umumnya. 

Manusia mempunyai keterbatasan dalam mengoperasikan peralatan-

peralatan yang digunakan, seperti psikologi, keterampilan, pengetahuan.Selain itu 

juga disebabkan oleh efisiensi para individu seperti sikap ceroboh, tidak hati-hati, 

tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. 

Apabila perusahaan melakukan rekrut karyawan sesuai dengan aturannya 

baik dari segi kemampuan atau skill yang dimilikinya, maka pihak perusahaan 

akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan perusahaan. Hal ini 

berhubungan dengan job analisis.Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan 

deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. 
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Dengan demikian manusia akan lebih mengetahui tentang pekerjaan yang 

akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di mana hal 

tersebut akan mengurangi tingkat kecelakaan kerja pada saat ia bekerja 

(Transiska, 2015). 

 

2.6 Lingkungan Kerja  

Menurut Davis (1993), menyatakan bahwa lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja didalamnya, karena 

lingkungan ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pegawai 

yang ada didalamnya. Menurut Alex S.Nitisemito (1998) lingkungan kerja adalah 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dibebankannya. Kartono (1999) mengemukakan bahwa 

lingkungan kerja menyangkut kondisi-kondisi materiil dan psikologis yang ada 

dalam organisasi. 

Kondisi-kondisi materiil menyangkut keadaan di dalam ruang kerja. 

Sedangkan kondisi psikologis menyangkut hubungan antara pegawai dengan 

pimpinan dan sesama rekan kerja. Dengan demikian, lingkungan kerja dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang ada dalam suatu lingkungan 

organisasi atau organisasi dan dianggap memiliki pengaruh terhadap perilaku 

anggotanya. Ahyari (1994) lingkungan kerja merupakan suatu lingkungan di mana 

para pegawai tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaaannya sehari-hari, yang 

meliputi pelayanan pegawai, kondisi kerja dan hubungan pegawai. Lingkungan 

kerja merupakan faktor penting dan berpengaruh terhadap pegawai dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik 

maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, mengamankan, 

menentramkan. Kondisi lingkungan kerja yang baik akan membuat pegawai 

merasa nyaman dalam bekerja. Kesan yang nyaman akan lingkungan kerja di 

mana karyawan tersebut bekerja akan mengurangi rasa kejenuhan dan kebosanan 

dalam bekerja. Kenyamanan tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan 

kinerja pegawai. Sebaliknya, ketidaknyamanan dari lingkungan kerja yang 

dialami oleh pegawai bisa berakibat fatal yaitu menurunnya kinerja dari pegawai 

itu sendiri. Lingkungan kerja secara umum merupakan lingkungan di mana 
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pekerja melaksanakan tugas pekerjaannya, dan terdiri dari lingkungan fisik dan 

non fisik. 

Lingkungan kerja fisik meliputi: pengelolaan gedung atau tata ruang kerja, 

penerangan, temperature, kebersihan, kebisingan suara, kerindangan halaman, 

warna dinding, kelengkapan kerja atau fasilitas kerja, keamanan dan kenyamanan, 

dan lain sebagainya yang dapat dilihat secara fisik. Sedangkan lingkungan kerja 

non fisik adalah meliputi: suasana kerja,hubungan dengan sesama karyawan, 

hubungan dengan pemimpin, organisasi karyawan (koperasi) dan pelayanan 

kepada masyarakat (Murbijanto, 2013). 

 

2.6.1  Faktor-Faktor Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

perlengkapan kantor, dan tata ruang kantor merupakan faktor yang mempengaruhi 

lingkungan fisik kantor pada umumnya. Lingkungan di mana para pegawai 

melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang menyenangkan, enak dan 

nyaman akan membuat pegawai betah tinggal dikantor, sehingga tugas dan 

pekerjaannya dapat mencapai hasil yang baik. 

Lingkungan kerja fisik merupakan segala sesuatu dari molekul (faktor-

faktor fisik) yang ada di sekitar pekerja yang dianggap perlu dan dapat 

mempengaruhi dalam pelaksanaan kerja.  

1. Lingkungan fisik, meliputi : 

a. Fasilitas Kerja 

Menurut Husnan (2008) Fasilitas kerja yang merupakan bagian dari 

lingkungan kerja sangat menunjang kegiatan/proses penyelesaian pekerjaan 

pegawai dalam suatu perusahaan atau organisasi “Fasilitas kerja merupakan 

suatu bentuk pelayanan organisasi terhadap pegawai agar menunjang kinerja 

dalam memenuhi kebutuhan pegawai, sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas kerja pegawai”. Alat dan bahan yang tersedia merupakan 

komponen yang sangat menunjang dalam aktivitas pekerjaan. Peralatan 

kerja (fasilitas) yang masih layak pakai, misalnya: kendaraan operasional, 

komputer yang akan memudahkan pekerjaan pegawai, dan ruang siding. 
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b. Sirkulasi Udara 

Sirkulasi udara dalam ruangan kerja sangat diperlukan. Sirkulasi udara yang 

cukup akan menyebabkan kesegaran fisik dari pegawai, dan sebaliknya, jika 

sirkulasi udara tidak lancar, terutama jika ruangan penuh dengan pegawai, 

maka pegawai akan merasakan pengap dan sesak. Akibatnya akan sangat 

mempengaruhi pekerjaan pegawai. 

c. Penerangan 

Dalam melaksanakan tugas, pegawai membutuhkan penerangan yang 

cukup, apalagi bila pekerjaan yang dilakukan tersebut menuntut ketelitian. 

Penerangan dalam bekerja tidak hanya bersumber pada penerangan listrik, 

tetapi penerangan sinar matahari juga sangat diperlukan. 

d. Tingkat Kebisingan 

Kebisingan dapat mengurangi kesehatan seseorang serta dapat mengganggu 

konsentrasi dalam bekerja. Dengan terganggunya konsentrasi ini maka 

pekerjaan yang dilakukan akan menimbulkan kesalahan atau kerusakan, 

akibatnya akan menimbulkan kerugian. 

e. Pewarnaan Dinding 

Pewarnaan berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Warna dapat 

mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja para pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Masalah pewarnaan bukan 

hanya pewarnaan dinding saja tetapi sangat luas termasuk pewarnaan mesin-

mesin, pewarnaan peralatan, pewarnaan seragam, juga perlu mendapat 

perhatian. 

f. Kebersihan 

Lingkungan kerja yang bersih akan menimbulkan rasa senang, sehingga 

dapat mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih giat dan lebih 

berdisiplin. Kebersihan lingkungan bukan hanya berarti kebersihan tempat 

pegawai bekerja, tetapi jauh lebih luas, misalnya: kebersihan kamar mandi, 

konstruksi gedung yang memudahkan untuk membersihkannya (seperti: 

lantai keramik). 
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g. Tata Ruang kerja 

Tata ruang kerja merupakan penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan 

ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang tersebut.Ruang 

kerja yang longgar dalam arti penempatan orang dalam suatu ruangan tidak 

menimbulkan perasaan sempit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam tata ruang kerja, antara lain: perlu memperhatikan jarak terpendek 

(efisiensi), perlu memperhatikan rangkaian yang sejalan dengan urutan 

penyelesaian tugas, menggunakan sepenuhnya ruangan yang ada dan dapat 

diubah atau disusun kembali. 

2. Adapun indikator Lingkungan Kerja fisik  : 

a. Fasilitas kerja 

b. Tata ruang 

c. Sirkulasi Udara atau Ventilasi Udara (Murbijanto, 2013). 

 

2.6.2 Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar tempat kerja di mana dapat mempengaruhi kerja karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.Berikut ini beberapa faktor  yang dapat 

memengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja fisik dikaitkan dengan 

kemampuan karyawan, diantaranya : 

1. Penerangan atau Cahaya di Tempat Kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan 

adanya penerangan atau cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya 

yang kurang jelas atau kurang cukup mengakibatkan penglihatan menjadi kurang 

jelas, pekerjaan akan berjalan lambat, banyak mengalami kesalahan, 

menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan 

organisasi sulit dicapai (Cintia, 2016). 

Pencahayaan sangat mempengaruhi manusia untuk melihat obyek-obyek 

secara jelas, cepat tanpa menimbulkan kesalahan. Pencahayaan yang kurang 

mengakibatkan mata pekerja menjadi cepat lelah karena mata akan berusaha 

melihat dengan cara membuka lebar-lebar. Lelahnya mata ini akan mengakibatkan 

pula lelahnya mental dan lebih jauh lagi bisa menimbulkan rusaknya mata. 
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Kemampuan mata untuk melihat obyek dengan jelas akan ditentukan oleh 

ukuran objek, derajat kontras antara obyek dengan sekelilingnya, lumnisi 

(brightnes) serta lamanya waktu untuk melihat obyek tersebut. Untuk menghindari 

silau (glade) karena letak dari sumber cahaya yang kurang tepat maka sebaiknya 

mata tidak secara langsung menerima cahaya dari sumbernya akan tetapi cahaya 

tersebut harus mengenai obyek tersebut kemat kita (Wingnjosoebroto, 2008). 

Pencahayaan buatan harus memiliki syarat sebagai berikut : 

a. Penerangan listrik harus sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

tenaga kerja dengan intensitas yang cukup.  

b. Penerangan listrik tidak boleh menimbulkan perubahan suhu udara yang 

berlebihan pada tempat kerja.  

c. Penerangan listrik harus memberikan penerangan dengan intensitas yang 

tepat, menyebar merata tidak berkedip, tidak menyilaukan dan tidak 

menimbulkan bayangan yang mengganggu.  

Untuk menghindari silau ada beberapa prinsip yang dapat diterangkan 

sebagai berikut (An-Nafi’, 2009) : 

a. Semakin pendek waktu menatap silau, tahap adaptasi asali semakin cepat 

tercapai.  

b. Derajat dari silau tergantung pada cerah relatif dari sumbernya. Ia 

meningkat dengan meningkatnya area sumber sinar dan paling berbahaya 

jika sumber sinar itu dekat dengan garis pandang.  

c. Sumber sinar di atas garis pandang tidak begitu mengganggu mata daripada 

yang terletak di samping atau di bawahnya.  

d. Bahaya silau semakin besar bila penerangan umum di bidang visual 

bertingkat rendah, lampu besar tidak akan membutakan kalau terjadi di 

waktu siang. 

2. Temperatur di Tempat Kerja 

Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal ini 

dngan sesuatu system tubuh yang sangat sempurn sehingga dapat menyesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar tubuhnya. Tetapi kemampuan 

manusia untuk menyesuaikan diri ini pun ada batasanya, yaitu bahwa tubuh 

manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan temperature luar, dengan perubahan 
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temperature luar tubuh ini tidak melebihi dari 20% untuk kondisi panas dan 35% 

untuk kondisi dingin, semuanya dari keadaan normal tubuh. 

Dalam keadaan normal tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur 

berbeda-beda seperti bagian mulut sekitar lebih kurang 37 derajat Celcius, bagian 

dada lebih kurang 35 derajat Celcius, dan bagain kaki lebih kuarang 28 derajat 

Celcius. Tubuh manusia bisa menyesuaikan diri karena kemampuanya untuk 

melakukan proses konveksi, radiasi dan penguapan jika terjadi kekurangan atau 

kelebihan panas yang membebaninya (Wingnjosoebroto, 2008). 

Tabel 2.5 Tingkat Temperatur 

Suhu (
o
C) Keterangan 

49 

 

29,5 

 

24 

10 

Temperatur yang dapat ditahan sekitar 1 jam, tetapi jauh 

diatas tingkat kemampuan fisik dan mental 

Aktifitas mental dan daya tangkap menurun dan membuat 

kesalahan dalam bekerja 

Kondisi optimum 

Kelakuan fisik yang ekstrim mulai muncul 

(Sumber: Wignjosoebroto, 2008) 

Perpindahan panas dapat berlangsung memalui empat jalan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Hantaran (conduction)  

Perpindahan panas melalui penghantar tergantung pada kemampuan 

menghantar panas dari benda yang bersentuhan dengan kulit.  

b. Konveksi (convection)  

Perpindahan panas melalui konveksi tergantung pada besarnya gradian suhu 

antara kulit dan udara lingkungannya serta pada banyaknya dan kecepatan 

gerakan udara. 

c. Penguapan (evaporation)  

Perpindahan panas melalui penguapan bergantung pada panas yang 

dibutuhkan untuk menguapkan keringat dari kulit.  

d. Radiasi (radiation)  

Perpindahan panas melalui radiasi terdiri antara badan manusia dan dinding 

serta obyek yang mengelilinginya, yang dapat menyerap atau sebaliknya 

meradiasi panas. 
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Sastrowinoto juga mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak menyadari 

tentang kondisi suasana nyaman di dalam ruangan. Hanya bila kondisi ini 

menyimpang dari batas kenyamanan. Perasaan tidak nyaman dapat bervarisi dari 

menggangu sampai pada kesakitan, bergantung pada derajat gangguan dari 

pengatur suhu. Apabila masalah kenyamanan suhu ini dihadapkan pada berbagai 

suhu yang berbeda di dalam kamar maka akan dapat ditemukan rentang suhu yang 

ekonomis seimbang. Rentang ini dinamakan Zon Pengaturan Vasomotor (Zone of 

Vaso-motor Regulation), karena kekurangan panas akan dijaga dengan jalan 

mengatur distribusi darah. Rentang suhu antara 22-24
o
C (untuk Negara tropis) 

dinamakan Zona nyaman (Com-fort Zone). 

Selanjutnya jika suhu naik sampai melewati batas nyamn, akan terjadi 

kelebihan panas dan panas itu akan mmanasi bagian pingiran dari badan. Keringat 

akan keluar untuk mencegah naiknya suhu inti, dn rentng inti disebut Zona uapan 

pengendali (Zona of Evaporation Con-trole) (An-Nafi’, 2009). 

3. Kelembaban di Tempat Kerja 

Kelembapan adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, dan 

biasanya dinyatakan dalam presentase. Kelembaban ini berhubungan atau 

dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, 

kelembapan, kecepatan udara bergerak, dan radiasi panas dari udara tersebut akan 

memengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas 

dari tubuhnya.  

Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan kelembapan tinggi 

akan menimbulkan pengurangan panas tubuh secara besar-besaran karena sistem 

penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut jantung karena makin 

aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Selain itu, tubuh 

manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara panas tubuh 

dengan suhu di sekitarnya. 

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar 

dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan 

bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. 
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Udara yang kotor mengakibatkan sesak napas. Hal ini tidak boleh dibiarkan 

berlangsung terlalu lama, karena akan memengaruhi kesehatan tubuh dan akan 

mempercepat proses kelelahan.  

Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di sekitar tempat 

kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. 

Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat kerja dan pengaruh psikologis adanya 

tanaman di sekitar tempat kerja, akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada 

jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat 

pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja (Cintia, 2016). 

Sebagai mana kita ketahui udara sekitar kita akan mengandung sekitar 21% 

oksigen, 0,03% karbondioksida, dan 0,9% gas lainya (campuran). Oksigen 

terutama merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama 

merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya (untuk proses metabolism). Udara disekitar kita dikatakan 

kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan terus 

bercampur dengan gas-gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesahatan tubuh. 

Kotornya udara disekitar kita dapat dirasakan dengan sesaknya pernafasan kita 

dan ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama, karaeana mempengaruhi 

kesehatan tubuh dan mempercepat proses kelelahan. Sirkulasi udara dengan 

memberikan ventilasi yang cukup (lewat jendela) akan menggantikan udara yang 

kotor dengan yang bersih (Wingnjosoebroto, 2008). 

5. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya 

adalah kebisingan, bunyi yang tidak dikehendaki telinga karena dapat 

mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan 

kesalahan komunikasi. Bahkan, menurut suatu penelitian, kebisingan yang serius 

bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, suara 

bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan 

efisien sehingga produktivitas kerja meningkat. Ada tiga aspek yang menentukan 

kualitas suatu bunyi yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap manusia, 

yaitu lamanya kebisingan, intensitas kebisingan, dan frekuensi kebisingan (Cintia, 

2016). 
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Ada tiga aspek yang menentukan kualitas bunyi yang bisa menentukan 

tingkat gangguan terhadap manusia (Wingnjosoebroto, 2008:) : 

1. Lama waktu bunyi tersebut terdengar. Semakin lama telinga kita mendengar 

kebisingan akan semakin buruk akibatnya bgi pendengaran. 

2. Intensitas, biasanya diukur dengan satuan decibel (dB) yang menunjukan 

besarnya arus energy per satuan luas. 

3. Frekuensi suara yang menunjukan jumlah dari gelombang-gelombang suara 

yang sampai ditelinga kita setiap detik dinyatakan dalam jumlah gataran per 

detik atau Hertz (Hz). 

Jenis kebisingan ada 5 yaitu, sebagai berikut (An-Nafi’, 2009): 

2. Kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas (steady state, wide 

band noise), misalnya mesin-mesin, kipas angin, dapur pijar, dan lain-lain.  

3. Kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit (steady state, 

narrow band noise), misalnya gergaji sirkuler, katup gas, dan lain-lain.  

4. Kebisingan terputus-putus (intermitten), misalnya lalu lintas dan suara kapal 

terbang di lapangan udara.  

5. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), seperti tembakan bedil, 

meriam, ledakan, dan lain-lain.  

6. Kebisingan impulsif berulang, misalnya pandai besi dan mesin tempa di 

perusahaan. 

Table 2.6 Kondisi Suara dan Batas Tingkat Kebisingannya 

Kondisi Suara Desibel (dB) Batas Dengar Tertinggi 

 

Menulikan 

 

120 

110 

100 

Halilintar 

Meriam 

Mesin Uap 

 

Sangat Hiruk Pikuk 

 

 

90 

80 

Jalan hiruk pikuk 

Perusahaan sangat gaduh 

Pluit polisi 

 

Kuat 

 

 

 

70 

 

60 

Kantor gaduh 

Jalan pada umumnya 

Radio 

Perusahaan 

(Sumber : Wingnjosoebroto, 2008)  
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Table 2.6 Kondisi Suara dan Batas Tingkat Kebisingannya (Lanjutan) 

Kondisi Suara Desibel (dB) Batas Dengar Tertinggi 

 

Sedang 

 

 

 

50 

 

40 

Rumah gaduh 

Kantor pada umumya 

Percakapan kuat 

Radio perlahan 

 

Tenang 

 

 

 

30 

 

20 

Rumah tenang 

Kantor pribadi 

Auditorium 

Percakapan 

 

Sanagat Tenang 

 

10 

 

0 

Suara daun-daun 

Berbisik-bisik 

Batas dengar terendah 
 (Sumber : Wingnjosoebroto, 2008) 

7. Getaran mekanis di tempat kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis yang 

sebagian getaran ini sampai ke tubuh pegawai dan dapat menimbulkan 

akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat 

mengganggu tubuh karena ketidakteraturan, baik dalam intensitas maupun 

frekuensi. Secara umum, getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam 

hal konsentrasi bekerja, datangnya kelelahan, timbulnya beberapa penyakit 

di antaranya gangguan terhadap: mata, syaraf, peredaran darah, otot, dan 

tulang. 

8. Bau-bauan di Tempat Kerja 

Bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran 

karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Bau-bauan yang terjadi terus 

menerus dapat memengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian AC yang 

tepat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan 

baubauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja (Cintia, 2016). 

9. Tata Warna di Tempat Kerja 

Yang dimaksud di sini adalah tembok ruangan dan interior yang ada di 

sekitar tempat kerja. Warna ini selain berpengaruh terhadap kemampuan mata 

untuk melihat objek (Wingnjosoebroto, 2008). 
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Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tata warna tidak dapat dipisahkan dengan 

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh 

besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan 

rasa senang, sedih, dan lain-lain karena sifat warna dapat merangsang perasaan 

manusia. Selain merangsang emosi atau perasaan, warna dapat memantulkan sinar 

yang diterimanya. Banyak atau sedikitnya  pantulan cahaya bergantung pada 

macam warna itu sendiri (Cintia, 2016). 

Pengaruh warna terhadap manusia : 

a. Warna merah bersifat merangsang. 

b. Warna kuning memberikan kesan luas terang dan leluas. 

c. Warna hijau atau biru memberikan kesan sejuk, aman dan menyegarkan. 

d. Warna gelap memberikan kesan leluas dan lain-lain. 

Dengan adanya sifat-sifat itu maka pengaturan warna ruangan tempat kerja 

perlu diperhatikan dalam arti harus disesuaikan dengan kegiatan kerjanya. Dalam 

keadaan di mana ruanagan terasa sempit maka pemilihan warna yang sesuai dapat 

menghilangkan kesan terebut. Hal ini secara psikologis akan menguntungkan 

(dengan memberikn warna terang akan memberikn kesan leluas) karena kesan 

sempit cnderung menmbulkan ketegangan (stress). 

Kondisi lingkungan fisik seperti yang telah dijelaskan secara umum diatas 

pada hakikatnya diharapkan mampu meningkatkan aspek kenyamanan kerja. Hal 

tersebut akan sangat penting dalam rangka meningkatkan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan sosial, psikologis dan motivasi manusia dalam rangka 

produktifitas kerja (Wingnjosoebroto, 2008). 

10. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, sehinga dekorasi 

tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja tetapi juga dengan cara mengatur 

tata letak, tata warna, perlengkapan, dan hal lain untuk bekerja. 

11. Musik di tempat kerja 

Menurut para pakar, musik yang bernada lembut sesuai dengan suasana, 

waktu, dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang pegawai untuk bekerja. 

Oleh karena itu, lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk dikumandangkan di 
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tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan 

mengganggu konsentrasi kerja. 

12. Keamanan di tempat kerja 

Untuk menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman, perlu diperhatikan keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu, faktor 

keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga 

keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan 

(SATPAM) (Cintia, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metodologi penelitian digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah 

proses analisis dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah. Yaitu dengan 

menguruaikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan berlangsung 

dari awal proses penelitian sampai akhir. Dengan melakukan tahapan-tahapan 

dalam metodologi penelitian, diharapkan hasil penelitian akan menjadi lebih baik. 

Metodologi penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir atau flowchart 

sebagai berikut. 

Mulai

Studi Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

1. Data Primer :

    - Hasil Observasi

    - Hasil Wawancara

2. Data Skunder :

    - Data Waste PT. Riau Graindo

    - Data Oplah Cetak PT. Riau

      Graindo

Pengolahan Data

1. SOP (Standard Operating procedure )

2. Pengolahan Data Degan Metode HEART

    - Menentukan Generic Task

    - Menentukan EPC (Error Producing condition )

    - Menentukan Assessed Proportion

    - Menghitung Hasil HEP ( Human Error Probability )

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Usulan Perbaikan

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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3.1  Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

akan diteliti. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, pada penelitian 

ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai tingkat keandalan operator 

dalam melakukan pekerjaan dan meminimasi tingkat waste yang disebabkan 

human error di PT. Riau Graindo.  

 

3.2  Studi Literatur 

Studi literatur diperlukan untuk memperoleh teori-teori pendukung yang 

menjadi landasan dalam penelitian dan perencanaan yang harus dibuat. Selain itu 

studi literatur juga digunakan untuk memperjelas teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. Dalam penelitian ini referensi yang dibutuhkan adalah 

mengenai Human Reliability Assessment, Lingkungan Kerja, Human Error, 

Metode HEART  dan Pembuatan SOP.  

 

3.3  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang 

diteliti, sehingga masalah tersebut nantinya dapat dirumuskan menjadi lebih jelas. 

Berdasarkan studi pendahuluan yaitu tingkat keandalan operator dalam melakukan 

pekerjaan dan meminimasi tingkat waste, maka identifikasi masalah yang 

dididapatkan yaitu kurang telitinya operator dalam melakukan pekaerjaan 

sehingga menyebabkan waste  di PT. Riau Graindo. Setelah masalah dapat 

diidentifikasi maka langkah selanjutnya adalah merumuskan suatu permasalahan. 

 

3.4  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari inti 

permasalahan yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan 

agar bisa terfokus pada permasalahan yang ada pada tujuan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu perlunya menganalis tingkat human 

error untuk mengurangi waste yang bertujuan untuk meningkat produktivitas 

perusahaan. 
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3.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar penelitian 

tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu  Untuk 

Mengevaluasi human error  yang menimbulkan waste pada saat proses produksi 

serta menentukan nilai keandalan mesin yang berada pada lantai produksi PT. Riau 

Graindo. 

 

3.6  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang akan berpengaruh 

terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh dari instansi yang di dapat wawancara 

dengan pihak perusahaan dan observasi pengamatan secara langsung. 

Wawancara dengan pihak perusahaan meliputi profil perusahaan, struktur 

organisasi serta tumpukan waste. 

 
Gambar 3.2 Tumpukan waste 

2. Data Sekunder 

Metode pengambilan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

perusahaan, yang meliputi data waste pertahun dan data oplah cetak 

pertahun. 
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3.7  Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data yang telah 

dikumpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan datayaitu 

sebagai berikut : 

 

3.7.1  Pembuatan Standard Operasional Prosedur 

Pembuatan standard operasional prosedur yang bertujuan untu memberi 

langkah-langkah kerja pada mesin produksi koran yang bertujuan untuk 

memudahkan operator saat bekerja. 

 

3.7.2  Pengolahan Data Degan Menggunakan Metode HEART 

Metode HEART adalah teknik yang digunakan dalam bidang penilaian 

keandalan manusia (Human Reliability Assessment), untuk tujuan mengevaluasi 

kemungkinan kesalahan manusia terjadi di seluruh penyelesaian tugas tertentu. 

Adapun langkahnya sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan jenis atau tugas pekerjaan berdasarkan generic task. 

Klasifikasi tugas kedalam delapan pilihan jenis tugas umum yang berbeda 

pada generic task selanjutnya, penentuan Besaran nilai ketidakandalan 

manusia sesuai kategori Generic Task yang telah dipilih. 

2. Mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan kesalahan (EPCs). 

Identifikasi Error Producing Conditions (EPC) untuk setiap generic task 

yaitu kondisi yang membawa pengaruh negatif terhadap pekerjaan, bersama 

total faktor efek (total effect factor) dari tiap EPCs. Faktor ini 

menandadakan perkiraan jumlah nilai maksimum di mana ketidakandalan 

dapat berubah dari kondisi baik ke buruk. 

3. Menentukan asumsi proporsi kesalahan (Assessed Proportion of Affect atau 

yang disingkat degan APOA). 

Untuk tiap EPC yang telah teridentifikasi pada langkah 2, diberikan 

penilaian pada seluruh ketidakandalan yang mempengaruhi tugas atau 

pekerjaan tersebut degan nilai yang berkisar 0 sampai 1 di mana 0 

menyatakan tidak adanya peluang terjadinya human error dan 1 menyatakan 

pasti terjadi human error. 
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4. Menentukan HEP (Human Error Probability). 

Setelah didapat nilai dari Assessed Proportion of Affect maka langkah 

selanjutnya yaitu menghitung besaran nilai Human Error Probability. 

 

3.8  Usulan Perbaikan 

Usulan perbaikan berisikan usulan atau arahan yang dapat meningkatkan 

produktifitas perusahaan atau pun memberi perbaikan kinerja karyawan yang bisa 

mengurangi tingkat terjadinya human errro yang bisa berdampak pada terjadinya 

waste yang secara tidak langsung berpengaruh pada turunnya omset atau profit 

perusahaan. 

 

3.9  Analisa 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka dilakukan 

penganalisaan yang mendalam dari hasil pengolahan tersebut. Analisa ini akan 

mengarahkan pada tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan pada rumusan 

masalah yaitu menganalisa Human Error Menggunakan Metode HEART (Human 

Error Assessment And Reduction Technique) Dilantai Produksi Pt. Riau Graindo. 

 

3.10  Kesimpulan dan Saran    

Penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

Kesimpulan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang tergambar dari kesimpulan 

yang diuraikan. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan yang diberikan 

penulis kepada perusahaan halal untuk memperhatikan tingkat human error  agar 

bisa meminimasi angka waste sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

perusahaan dan juga sebagai langkah perbaikan kepada peneliti-peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 
6.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan Probability Of  Failure dapat kita ketahui performance 

operator dilantai produksi serta nilai probabilitas terjadinya error. Adapun nilai 

besaran probabilitas terjadinya error  adalah sebagai berikut : 

Probabilitas Task atau Pekerjaan Operator pada Mesin CTP 

No Task Operator 
Nilai 

Keandalan 

1.1 Membersihkan   Tabung Tinta 0,8613 

1.2 Mengisi Tinta 0,8613 

2.1 Menyetel Sesuai Target Produksi 0,8613 

3.1 Mengecek File Berita 0,0662 

3.2 Membuka File Berita 0,0662 

4.1 Membuka Software Pencetak Koran 0,0662 

4.2 Membuka File Berita Yang Telah Dikirim 0,0662 

5.1 Ambil Plat Pada Tempat Penyimpanan Plat 0,0662 

 

Probabilitas Task atau Pekerjaan Operator pada Mesin Web 

No Task Operator 
Nilai 

Keandalan 

1.1 Membuka Tuas Pada Unit Dancing Roll 0,0674 

1.2 Mengunci  Kembali Tuas 0,0674 

2.1 Menset-up Sesuai degan standar produksi 0,0674 

3.1 Membersihkan Tabung Tinta 0,8773 

3.2 Mengisi Tinta 0,8773 

4.1 Membersihkan Tabung Tinta 0,8773 

4.2 Mengisi Tinta 0,8773 

5.1 Menset-up Sesuai degan standar produksi 0,0674 

 

2. Foktor – faktor menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga menimbulkan 

waste di lantai produksi yaitu : 

1. Ketidaksesuaian antara tingkat pencapaian pendidikan dari individu 

dengan persyaratan yang diharuskan dalam tugas. 

2. Tidak jelasnya alokasi fungsi dan tanggung jawab 

3. Tidak ada langkah yang nyata untuk tetap berada pada jalur kemajuan selama 

aktivitas (mengawasi proses) 
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4. Tingkat disiplin pekerja yang rendah 

5. Terganggunya siklus tidur normal. 

3. Tidak adanya Sop yang mendukung di setiap mesin sehingga menyebabkan 

terjadinya kesalahan dalam proses produksi, degan adanya pembuatan SOP 

pada penelitian ini diharapkan bisa mengurangi kesalahan yang terjadi pada 

saat proses produksi terjadi sehingga dapat mengurangi waste. 

 

6.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan pada perusahaan memberikan training bagi operator supaya 

operator paham dengan tugas dan pekerjaannya dilantai produksi. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan teori-teori 

dari metode-metode yang digunakan, jangan hanya terpaku pada satu 

metode saja, bisa dilakukan dengan mengkombinasikan metode yang ada, 

seperti penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif digabungkan dengan 

teknik kualitatif, agar penelitian lebih bisa di kembangkan. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini mengkaji evaluasi human error dalam kontek meminimasi waste di lantai 

produksi. Penelitian ini mengambil studi kasus di PT. RIAU GRAINDO. Tujuan dalam penelitian 

ini untuk meminimasi waste yang terdapat pada lantai produksi. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang berkerja pada lantai produksi. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 20 karyawan. Metode HEART diadopsi pada penelitian ini sebagai kerangka 

membuat instrumen penelitian yang dibagi dalam kategori Mengklasifikasikan jenis tugas, 

Menentukan nilai ketidakandalan, Mengidentifikasi kondisi, Menentukan asumsi proporsi 

kesalahan, Menentukan human error probability. Penelitian menunjukkan bahwa besaran nilai  

Probability Of  Failure pada setiap mesin sebesar 0,8613 pada mesin CTP dan 0,8773 pada mesin 

WEB. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa besarnya nilai Probability Of  Failure 

menunjukan bahwa adanya waste  di lantai produksi.  

 

Kata kunci: Human Error, Probability Of  Failure , Metode HEART. 

 

ABSTRACT 
 This study examines the evaluation of human error in the context of minimizing waste 

on the production floor. This research takes a case study at PT. RIAU GRAINDO. The purpose of 

this study is to minimize the waste contained on the production floor. The sample used in this study 

is employees who work on the production floor. The number of samples in this study were 20 

employees. The HEART method was adopted in this study as a framework for making research 

instruments divided into categories Classifying the type of task, Determining the value of 

unreliable, Identifying conditions, Determining the assumption of the proportion of errors, 

Determining human error probability. Research shows that the magnitude of the Probability Of 

Failure value on each machine is 0.8613 on CTP machines and 0.8773 on WEB machines. This 

study implies that the magnitude of the Probability of Failure value indicates that there is waste on 

the production floor. 

 

Keywords: Human Error, Probability Of Failure, HEART Method. 
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Pendahuluan  

 
Setiap perusahaan manufaktur 

mengelola suatu proses produksi dalam 

rangka pemenuhan keinginan pelanggan. 

Proses produksi merupakan suatu tahapan 

untuk mengubah input menjadi output yang 

diinginkan. Proses produksi ini melibatkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Semakin meningkatnya 

persaingan bisnis dan tingginya tuntutan dari 

konsumen menuntut perusahaan untuk dapat 

mengelola proses produksi lebih efisien dan 

efektif. Untuk dapat mengelola proses 

produksi menjadi efektif dan efisien dalam 

hal ini harus diimbangi dengan menekan 

tingkat human error yang mengakibatkan 

proses produksi tidak efektif dan efisien 

selain mengakibatkan tidak efektifnya  dan 

efisien dalam produksi human error ini juga 

mengindentifikasikan terjadinya waste yang 

bisa mengakibatkan perusahaan mengalami 

penurunan profit. 

Human error didefinisikan sebagai 

keputusan atau perilaku manusia yang tidak 

tepat di mana dapat mengurangi atau 

berpotensi mengurangi efektifitas, 

keselamatan maupun performa sistem. 

Menurut (Findiastuti, 2010 dalam Supangat, 

2013), sangat memungkinkan bagi manusia 

untuk melakukan kesalahan di saat hal 

tersebut dilakukan pada lingkungan kerja 

yang kurang mendukung. Oleh karena itu 

dengan memperbaiki lingkungan kerja, 

maka memungkinkan untuk meminimalkan 

human error maupun  potensipotensi human 

error tersebut terjadi. 

PT. Riau Graindo merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang 

percetakan koran yang beralamat di Desa 

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, 

Panam, Pekanbaru tepatnya di kilometer 

10.5 dari pusat kota Pekanbaru. Perusahan 

yang berdiri pada 17 Januari 1997 ini 

melakukan proses produksi koran setiap 

harinya di mana aktivitas produksi ini 

dilakukan antara interaksi manusia dan 

mesin yang dalam hal ini memungkinkan 

terjadinya human error, dan human error 

dapat menjadi penyebab munculnya waste. 

Berikut data waste selama empat tahun 

terakhir pada PT. Riau Graindo. 

 

 

 

Tabel 1.1 Data waste empat tahun terakhir 

2014 - 2017 pada PT. Riau Graindo. 

 
Berdasarkan data waste diatas dapat 

kita lihat bahwa setiap tahun persentase  

waste yang terjadi pada produksi koran di 

PT. Riau Graindo mengalami kenaikan. 

Naiknya persentase waste ini juga 

berpengaruh pada oplah cetak pertahunnya, 

berikut ini dapat dilihat data total oplah 

cetak pertahunnya di PT. Riau Graindo 

selama empat tahun terakhir. 

Tabel 1.2 Total oplah cetak PT. Riau 

Graindo 

 
Pada Tabel 1.2 dapat dilihat total 

oplah cetak pada tahun 2014 sampai 2017 

PT. Riau Graido mengalami penurunan yang 

signifikan seperti Riau Pos yang jumlah 

cetaknya di tahun 2014 sebesar 6.644.400 

dan menurun pada tahun 2015 di mana 

jumlah cetaknya sebesar 6.143.350 begitu 

juga pada tahun 2016 dan 2017 yang 

mengalami jumlah penurunan cetakan, 

begitu pula dengan 3 produk lainnya seperti 

Pekanbaru Pos, Pekanbaru Mx dan Dumai 

Pos mengalami penurunan cetakan setiap 

tahunnya, hal ini dapat terlihat lebih jelas 

dari grafik total oplah cetak berikut: 

 
Gambar 1.1 Grafik total oplah cetak PT. 

Riau Graido 



 

Dari grafik diatas dapat kita lihat 

penurunan jumlah cetakan oplah 

pertahunnya yang begitu signifikan. Akibat 

langsung dari penurunan cetakan ini  

berdampak pada penurunan omset atau 

profit perusahaan. Berikut ini adalah alur 

proses produksi koran di PT. Riau Graindo. 

 
Gambar 1.2 Alur proses produksi koran  

Dari gambar di atas dapat kita lihat 

alur proses pembuatan koran yang 

diproduksi oleh PT. Riau Graindo, di mana 

berita yang dikirim oleh redaksi akan 

dikirim ke mesin CPT untuk langsung 

pembuatan plat selanjutnya plat yang telah 

dicetak selanjutnya dibawa ke mesin atau 

alat lipat plat di mana disini akan dilakukan 

proses melipat sisi atas dan bawah plat yang 

telah dicuci sebelum dimasukkan dalam 

mesin cetak, setelah itu plat dibawa  ke 

mesin web di mesin ini selanjutnya 

dilakukan pencetakan  plat yang telah jadi ke 

kertas koran, koran yang sudah jadi 

selanjutnya akan melewati mesin foder di 

sini koran yang sudah dicetak akan dipotong 

dan dilipat dan jadilah produk koran. 

Waste yang terdapat pada mesin CTP 

untuk data pertahunnya perusahaan atau PT. 

Riau Graindo tidak dilakukan pembukuan, 

sehingga peneliti melakukan observasi ke 

lapangan atau mengamati langsung proses 

produksi untuk mendapatkan data terjadinya 

waste, untuk itu peneliti melakukan 

pengamatan selama seminggu di PT. Riau 

Graindo. Berikut ini merupakan data waste 

pada mesin CTP yang dilakukan selama 

seminggu di PT. Riau Graindo. 

Tabel 1.3 Jumlah Waste Di Mesin CTP 

Selama Seminggu Di PT. Riau Graindo. 

 
Berdasarkan observasi awal terdapat 

dua jenis waste yang sering terjadi yaitu 

kesalahan dalam pemotongan kertas 

sehingga menyebabkan ukuran kertas tidak 

sesuai dengan standar produksi, dan 

kesalahan dalam mencetak, di mana warna 

sering lari atau tidak sesuai dengan standar 

produksi. Analisa awal penyebab terjadinya 

waste ini adalah human error atau karena 

kesalahan pada operator saat proses produksi 

berlangsung. 

Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan bahwa. Operator yang 

bekerja dilantai produksi PT. Riau Graindo 

ini berjumlah 20 orang, dan tidak adanya 
pembagian tugas masing-masing dengan 

jelas, yang berfungsi untuk membatasi tugas 

yang ada dilantai produksi, membatasi 

dengan  maksud adanya pembeda pekerjaan 

antara operator 1 dengan operator lainnya 

sehingga tidak menyebabkan terjadinya 

overlap pekerjaan ataupun kesalahan pada 

saat proses operasi berlangsung.  

Penyebab timbulnya waste pada saat 

proses produksi berlangsung adalah karena 

pada saat penyetelan mesin CTP atau 

Computer To Plate yang merupakan langkah 

awal sebelum pembuatan koran, tidak 

dilakukan oleh operator yang sama, 

sehingga menyebabkan setelan mesin sering 

berubah, dan ditambah juga di mesin CTP 

ini tidak didukung dengan Standard 

Operating procedure atau SOP yang jelas.  

Penyebab yang sama juga terjadi 

pada saat pergantian tinta pada mesin web di 

mana terdapat dua tinta digunakan yaitu 

cimani dan luber. Pergantian tinta tidak 

dilakukan oleh operator yang sama sehingga 

setelan berubah (kemungkinan karena SOP 

pergantian tinta yang tidak ada dimesin 

tersebut). Hal inilah yang menyebabkan 

larinya warna atau yang tidak sesuai dengan 

standar produksi. 

 
Gambar 1.3 Tumpukan waste 

Dari gambar 1.3 dapat kita lihat 

tumpukan waste  yang disebabkan oleh 

operator saat proses produksi berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis 

tertarik melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengevaluasi masalah human error, 

dengan metode HEART (Human Error 

Assessment and Reduction Technique) yang 

merupakan salah satu teknik kuantifikasi 

dalam menghitung probabilitas kesalahan 

manusia.  

Metode ini merupakan metode dalam 

HRA yang cukup praktis karena 

perhitunganya berdasarkan penilaian 



 

bersama dengan data-data dari sisi ergonomi 

dan literatur performansi manusia secara 

psikologis. Maka dari itu metode ini 

sangat tepat digunakan untuk melakukan 

pengukuran kinerja terhadap tenaga kerja 

atau operator, yang memerlukan tingkat 

pengawasan dan ketelitian yang tinggi. 
Sehingga, penulis melakukan penelitian ini 

dengan maksud untuk melakukan analisis 

human error pada operator lantai produksi 

PT. Riau Graindo sebagai dasar untuk 

melakukan usulan perbaikan. 
 

Tinjauan Pustaka 
 

Defenisi Prosedur  
Prosedur adalah rangkaian aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan bersama-sama. 

Berdasarkan beberapa pendapat, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa 

prosedur merupakan serangkaian urutan 

aktivitas yang terdiri dari langkah -langkah 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

secara berulang dan seragam yang dibuat 

untuk dijalankan dengan keteraturan dan 

apabila dilanggar maka orang tersebut 

dianggap telah menyalahi prosedur (Irawati, 

2016). 

 

Standar Operasional Prosedur  
Sebagai suatu instrumen manajemen, 

SOP berlandaskan pada sistem manajemen 

kualitas (Quality Management System), 

yakni sekumpulan prosedur  terdokumentasi 

dan praktek-praktek standar untuk 

manajemen sistem yang bertujuan menjamin 

kesesuaian dari suatu proses dan produk 

(barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan 

atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen 

kualitas berfokus pada konsistensi dari 

proses kerja. Hal ini mencakup beberapa 

tingkat dokumentasi terhadap standar-

standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada 

pencegahan kesalahan, sehingga bersifat 

proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang 

bersifat reaktif. Secara konseptual, SOP 

merupakan bentuk konkret dari penerapan 

prinsip manajemen kualitas yang 

diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan 

(organisasi publik). Oleh karena itu, tidak 

semua prinsip-prinsip manajemen kualitas 

dapat diterapkan dalam SOP karena sifat 

organisasi pemerintah berbeda dengan 

organisasi privat (Atmoko, 2008). 

Format Standar Operasional Prosedur 

Empat faktor yang dapat dijadikan 

dasar dalam penentuan format penyusunan 

SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi 

adalah (Permenpan, 2012) :  

1. berapa banyak keputusan yang akan 

dibuat dalam suatu prosedur. 

2. berapa banyak langkah dan sub 

langkah yang diperlukan dalam suatu 

prosedur. 

3. siapa yang dijadikan target sebagai 

pelaksana SOP. 

4. apa tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembuatan SOP ini. 

 

Definisi Human Reliability Assessment 

(HRA) 

Human Reliability  Assessment 

adalah analisis dan perhitungan interaksi 

manusia degan kegagalan untuk penilaian 

resiko dan penyebab resiko. Human 

Reliability  Assessment digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar peluang 

kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan 

manusia. Tindakan manusia sedikit banyak 

mempengaruhi timbulnya resiko yang 

signifikan, dan juga tingkat keselamatan. 

Human Reliability  Assessment mempelajari 

urutan terjadinya kecelakaan yang 

disebabkan oleh tindakan manusia, 

pemahaman tentang urutan kejadian 

kecelakaan sangat penting karena bertujuan 

untuk mengidentifikasi kegagalan dalam 

melakukan pekerjaan (Ansori, 2013). 

 

Human Reliability 

Persoalan keandalan manusia adalah 

sesuatu yang kompleks. Sejumlah data yang 

telah dikumpulkan terkait keandalan 

manusia dapat berinteraksi dalam beberapa 

situasi yang berbeda. Bagaimanapun juga, 

tidak ada modelyang memadai yang 

memungkinkan memberikan informasi rata-

rata kegagalan manusia, namun pelaksanaan 

operasi atau aktifitas kerja yang diberikan 

bisa diprediksikan secara akurat. Hal ini 

dikarenakan tingkat kegagalan manusia 

untukoperasi yang diberikan tergantung 

pada banyak faktor yang mana dapat 

dikelompokan menjadi tiga kelompok 

utama,yaitu intrinsic, lingkungan dan 

tekanan atau stress. Pendekatan estimasi 

yang dikombinasikan untuk membentuk 

keandalan total-task dapat digunakan dalam 

analisa sistem (Ansori, 2013). 



 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan tugas-tugas. 

2. Mengidentifikasikan elemen tugas. 

3. Menunjukkan data empiris. 

4. Membangun tingkatan elemen tugas. 

5. Mengembangkan persamaan regresi. 

6. Membangun keandalan tugas. 

 

Human Error Assessment and Reduction 

Technique (HEART) 

HEART merupakan salah satu metode 

HRA yang memiliki sejarah validasi. Pada 

tahun 1997, Kirwan melakukan validasi 

pada metode HEART melalui dua metode 

yakni THERP dan JHEDI. Penelitian 

validasi ini dilakukan oleh tiga puluh 

praktisi HRA yang melakukan pengukuran 

terhadap tiga puluh pekerjaan.Validasi 

dilakukan dengan sepuluh orang melakukan 

pengukuran menggunakan metode THERP, 

sepuluh orang menggunakan metode 

HEART dan sepuluh orang menggunakan 

metode JHEDI. Hasil validasi tersebut 

menunjukkan korelasi yang signifikan 

berdasarkan assessed value dan true values. 

Kirwan 

menemukan bahwa tidak ada satupun teknik 

yang memiliki performa beda dibandingkan 

lainnyadan ketiga metode memiliki level 

akurasi yang masuk akal (Akbar, 2012). 

Terdapat 9 Generic Task Types 

(GTTs) yang dijelaskan melalui metode 

HEART, masing masing dengan Human 

Error Potential (HEP), dan 38 Error 

Producing Conditions (EPCs) yang 

mungkin berdampak pada keandalan 

pekerjaan. Generic Task dan Error 

Producing Conditions (EPCs) yang 

ditentukan dalam metode HEART tersebut 

adalah sebagai berikut (Akbar, 2012) : 

Tabel 2.1 Generic Task dalam metode 

HEART 

 
Tabel 2.1 Generic Task dalam metode  

 HEART(Lanjutan) 

 
 

Penyebab Human Error  

Diantara aktivitas manusia dalam 

industri konvensional, terdapat salah satu 

jenis karakteristik aktivitas yang banyak 

ditemui, yaitu aktivitas yang dilakukan 

berulang-ulang dan terus menerus dalam 

jangka waktu yang relatif lama, disebut 



 

aktivitas repetitive atau monoton. Aktivitas 

repetitive atau monoton ini mudah 

menimbulkan rasa lelah baik secara fisik 

maupun secara mental, terlebih jika 

pekerjaan tersebut membutuhkan 

konsentrasi yang cukup tinggi dan dilakukan 

dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Seseorang degan beban stress berlebihan 

akan mengalami probabilitas makin tinggi 

melakukan human error (Ansori, 2013). 

 

Defenisi Human Error 
Human Error secara umum dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan 

atau tindakan manusia yang melampaui 

batas penerimaan manusia yang ditentukan 

oleh suatu sistem. Klasifikasi human error 

untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan 

sehingga bisa menjadi tindakan preventif 

adalah sebagai berikut (Bakar,2007) : 

1. Sistem Induced Human Error 

Di mana mekanisme suatu sistem 

memungkinkan manusia melakukan 

kesalahan, misalnya manajemen yang 

tidak menerapkan disiplin secara baik 

dan ketat. 

2. Desain Induced Human Error 

Terjadinya kesalahan diakibatkan 

karena perancangan atau desain 

sistem kerja yang kurang baik. 

3. Pure Human Error 

Suatu kesalahan yang terjadi murni 

berasal dari dalam manusia itu 

sendiri, misalnya karena skill, 

pengalaman, dan psikologis. 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

 

Metodologi penelitian digunakan 

untuk mengarahkan dan mempermudah 

proses analisis dalam mencari solusi dalam 

memecahkan masalah. Yaitu dengan 

menguruaikan seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan selama kegiatan berlangsung 

dari awal proses penelitian sampai akhir. 

Dengan melakukan tahapan-tahapan dalam 

metodologi penelitian, diharapkan hasil 

penelitian akan menjadi lebih baik. 

Metodologi penelitian ini disajikan dalam 

bentuk diagram alir atau flowchart sebagai 

berikut. 

Mulai

Studi Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

1. Data Primer :

    - Hasil Observasi

    - Hasil Wawancara

2. Data Skunder :

    - Data Waste PT. Riau Graindo

    - Data Oplah Cetak PT. Riau

      Graindo

Pengolahan Data

1. SOP (Standard Operating procedure )

2. Pengolahan Data Degan Metode HEART

    - Menentukan Generic Task

    - Menentukan EPC (Error Producing condition )

    - Menentukan Assessed Proportion

    - Menghitung Hasil HEP ( Human Error Probability )

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Usulan Perbaikan

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi 

Penelitian 
 

Hasil dan Pembahasan 

 
Pembuatan Hierarchical Task Analysis 

(HTA) 

Hierarchical Task Analysis (HTA) 

digunakan untuk mewakili hubungan antara 

tugas-tugas dan subtasks. Ini sebagai catatan 

persyaratan sistem dan bagaimana sistem 

tersebut dapat dicapai, termasuk urutan di 

mana tugas-tugas dan subtasks dapat 

mengambil tempat. Hal ini dapat direkam 



 

dalam bentuk tabular dan atau pictorially. 

Jika direkam pictorially itu menyerupai 

sebuah pohon dengan cabang-cabang dan 

cabang-cabang sub seperti yang diperlukan. 

 

Hierarchical Task Analysis (HTA) Pada 

Mesin CTP 

Dibawah ini merupakan Hierarchical 

Task Analysis (HTA) yang harus dilakukan 

oleh operator pada mesin Computer To Plate 

atau mesin CTP untuk menghasilkan plat. 

Dari HTA pada mesin CTP ini dapat 

diprediksi human error yang mungkin 

terjadi pada saat operator melakukan 

pekerjannya. 
Proses Mengunakan 

Mesin CTP

1. Pemeriksaan 

Tinta Pada Mesin

2. Megatur Kekuatan 

Dan Panjang Sinar 

Laser

3. Mentranser File 

Berita Dari Komputer

4. Menginstal Berita 

ke Aplikasi

5. Masukan Plat 

Kedalam Mesin

1.1 Membersihkan   

Tabung Tinta 
1.2  Mengisi Tinta

2.1 Menyetel Sesuai 

Target Produksi

3.1 Mengecek File 

Berita

3.2 Membuka File 

Berita

4.1 Membuka 

Software Pencetak 

Koran

4.2 Membuka File 

Berita Yang Telah 

Dikirim 

5.1 Ambil Plat Pada 

Tempat Penyimpanan 

Plat

1.2.1 Tinta Hitam 1.2.2  Tinta Warna

 Gambar 4.2 Hierarchical Task Analysis 

(HTA) Pada Mesin CTP 

Dari gambar diatas dapat kita lihat 

urutan atau tugas-tugas dalam proses 

menggunakan mesin computer to plate atau 

yang sering disingkat degan mesin CTP 

yang dimulai dari tujuan yang ingin dicapai 

degan melakukan serangkaian aktifitas. 

Dimulai dari pemeriksaan tinta pada mesin 

yang memiliki dua aktifitas pendukung 

yakni membersihkan tabung tinta serta 

mengisi tinta yang memiliki dua aktifitas 

pendukung yakni mengisi tinta hitam dan 

mengisi tinta warna, selanjutnya mengatur 

kekuatan dan panjang sinar laser memiliki 

satu aktifitas pendukung yakni menyetel 

sesuai target produksi, berikutnya yaitu 

mentransfer file berita dari komputer 

memiliki dua aktifitas pendukung yakni 

mengecek file berita serta membuka file 

berita, selanjutnya adalah menginstal berita 

ke aplikasi yang memiliki dua aktifitas 

pendukung yakni membuka software 

pencetak koran serta membuka file berita 

yang telah dikirim, selanjutnya yaitu proses 

terakhir yakni masukan plat kedalam mesin 

yang memiliki satu aktifitas pendukung 

yakni ambil plat pada tempat penyimpanan 

plat. 

 

Hierarchical Task Analysis (HTA) Pada 

Mesin Web 

Dibawah ini merupakan 

Hierarchical Task Analysis (HTA) yang 

harus dilakukan oleh operator pada mesin 

Web untuk proses pencetakan koran. Dari 

HTA pada mesin Web ini dapat diprediksi 

human error yang mungkin terjadi pada saat 

operator melakukan pekerjannya. 
Proses 

Menggunakan Mesin 

Web

1. Memasang Roll Kertas 

Pada Dancing Roll

1.1. Membuka Tuas 

Pada Unit Dancing 

Roll

1.2. Mengunci     

Kembali Tuas

2. Mengatur Tingkat 

Ketegangan Kertas 

2.1 Menset-up Sesuai degan 

standar produksi

3. Mengisi Tinta Hitam

3.1 Membersihkan 

Tabung Tinta
3.2 Mengisi Tinta

4. Mengisi Tinta Warna

4.1 Membersihkan 

Tabung Tinta
4.2 Mengisi Tinta

5. Memasang plat pada Unit 

Blanked 

5.1 Menset-up Sesuai degan 

standar produksi

3.2.1 Tinta Hitam 4.2.1  Tinta Warna

 Gambar 4.3 Hierarchical Task Analysis 

(HTA) Pada Mesin Web 
Dari gambar diatas dapat kita lihat 

urutan atau tugas-tugas dalam proses 

menggunakan mesin Web yang dimulai dari 

tujuan yang ingin dicapai degan melakukan 

serangkaian aktifitas. Dimulai dari 

memasang roll kertas pada dancing roll yang 

memiliki dua aktifitas pendukung yaitu 

membuka tuas pada unit dancing roll serta 

mengunci kembali tuas, selanjutnya yaitu 

mengatur tingkat keteganggan kertas yang 

memilki satu aktifitas pendukung yaitu 

menset-up sesuai standar produksi, 

selanjutnya yakni mengisi tinta hitam yang 

memiliki dua aktifita pendukung yaitu 

membersihkan tabung tinta dan mengisi tinta 

hitam , selanjutnya yaitu mengisi tinta warna 

sama seperti mengisi tinta hitam yang 

memiliki dua aktifitas pendukung yaitu 

membersihkan tabung tinta serta mengisi 

tinta warna, dan yang terakhir yakni 

memasang plat pada unit belanket yang 

memiliki satu aktifitas pendukung yaitu 

menset-up sesuai standar produksi. 

 

Pembuatan Standar Operasi Prosedur 

(SOP) 

Standar Operasi Prosedur (SOP) 

merupakan sebagai pedoman operasi standar 

dalam mengimplementasikan keputusan 

dalam suatu tindakan yang terstruktur dan 

dapat dipertanggung jawabkan. SOP juga 

merupakan panduan untuk mengidentifikasi 

perubahan yang diperlukan, 

menggambarkan kinerja yang diinginkan, 



 

dan mengevalusi kinerja operasional untuk 

peningkatan efisiensi operasional, 

akuntabilitas, dan peningkatan keamanan. 

Pada penelitian ini akan membuat standar 

operasi prosedur pada dua mesin yang 

menjadi fokus utama yaitu pembuatan SOP 

untuk mesin CTP, pembuatan SOP pada 

mesin Web. Setelah pembuatan Hierarchical 

Task Analysis (HTA) pada kedua mesin 

selesai selanjutnya peneliti dapat menyunsun 

pembuatan SOP untuk kedua mesin, Adapun 

SOP dapat dilihat di bawah ini. 

 

Pembuatan Standar Operasi Prosedur 

(SOP) Pada Mesin CTP 
Teknologi CTP (Computer To Plate) 

merupakan proses pencetakan atau print 

degan cara digital pada lembaran plat untuk 

keperluan pada mesin cetak offset. Proses ini 

dikerjakan pada tahapan proses persiapan 

cetak. CTP atau disebut juga direc to plate 

berarti proses pembuatan plat cetak untuk 

keperluan mesin offset secara langsung dari 

file komputer. Berikut ini merupakan 

Satandar Operasi Prosedur (SOP) dalam 

mengunakan mesin CTP. 

Tabel 4.2 Standard Operational Procedure 

(SOP) Mesin CTP 

 
 

Pembuatan Standar Operasi Prosedur 

(SOP) Pada Mesin WEB 

Mesin web adalah mesin yang 

digunakan untuk mencetak plat yang telah 

jadi ke kertas koran. Di mesin web ini 

terbagi tiga bagian yakni begian pertama 

adalah unit tinta seperti yang diketahui di 

unit ini adalah tempat bergantinya tinta 

selain itu di unit tinta ini juga terbagi dua 

bagian yakni bagian tinta hitam dan bagian 

tinta warna, selanjutnya yang kedua adalah 

unit blanket merupakan salah satu 

komponen unit mesin yang berpengaruh 

pada proses percetakan, karena blanket 

berfungsi untuk mengirimkan image dari 

pelat menuju kertas. Dan yang terakhir yakni  

dancing roll merupakan tempat kertas koran 

yang akan dicetak. 

Tabel 4.3 Standard Operational Procedure 

(SOP) Mesin WEB 

 
 

Perhitungan Probabilitas Terjadinya 

Human Error Dengan Metode   HEART 

(Human Error Assessment And Reduction 

Technique) 

Dalam penelitian ini metode Human 

Error Assessment And Reduction Technique 

digunakan untuk mengetahui probabilitas 

besarnya task atau tugas dari operator yang 

berkerja pada lantai produksi PT. Riau 

Graindo seberapa besar aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh operator dalam 

mempengaruhi penyebab terjadinya human 

error yang dapat menimbulkan 

waste.Perhitunganmya ditunjukan pada 

langkah-langkah sebagai berikut. 

Sebelumnya dalam penelitian ini terbagi atas 

dua proses yakni pada penggunaan mesin 

CTP dan prosses penggunaan mesin web. 

 

Mengklasifikasi Jenis Tugas  Atau 

Pekerjaan Sesuai Degan Generic Task 

Serta Menentukan Nilai Ketidakandalan 

Dari Tugas Atau Pekerjaan   

Dari Hierarchical Task Analysis 

(HTA) yang telah disunsun diatas  dapat  

mengidentifikasi jenis tugas atau pekerjaan 



 

yang dilakukan oleh operator di lantai 

produksi, Sehingga proses selanjutnya yaitu 

mengklasifikasikan jenis tugas atau 

pekerjaan sesuai degan generic task yang 

ada dalam metode HEART dari penyesuaian 

ini juga didapatkan nilai nominal human 

error probability berdasarkan tabel generic 

task. Berikut adalah penyesuaian task atau 

tugas degan tabel generic task di stasiun unit 

mesin CTP dan stasiun unit mesin Web. 

Tabel 4.4 Penyesuaian Generic Task Type 

Pada Mesin CTP 

 
Tabel 4.4 Penyesuaian Generic Task Type 

Pada Mesin CTP (Lanjutan) 

 
Pada Tabel 4.4 dapat dilihat kategori 

item pekerjaan dan nilai nominal human 

error probability untuk bagian computer to 

plate atau CTP, adapun kode dan nilai  

human error probability yang terdapat pada 

stasiun unit mesin CTP ini adalah B dan E  

dimana nominalnya sebesar 0.26 dan 0.02. 

Selanjutnya pada stasiun unit mesin Web, 

bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Penyesuaian Generic Task Type 

Pada Mesin Web 

 
Tabel 4.5 Penyesuaian Generic Task Type 

Pada Mesin Web (Lanjutan) 

 
Pada Tabel 4.5 dapat dilihat kategori 

item pekerjaan dan nilai nominal human 

error probability untuk bagian mesin Web, 

adapun kode dan nilai  human error 

probability yang terdapat pada stasiun unit 

mesin Web ini adalah B dan E  dimana 

nominalnya sebesar 0.26 dan 0.02.  

 

Mengindentifikasi Kondisi Yang 

Menimbulkan Kesalah (Error  Producing 

Conditions) 
Setelah dilakukan identifikasi 

kesalahan yang sering dilakukan dan 

mempengaruhi keandalan operator saat 

berkerja pada langkah sebelumnya, langkah 

selanjutnya adalah mengklasifikasikan 

foktor-faktor tersebut kedalam tabel EPCs, 

yaitu degan cara menyesuaikan kondisi 

aktual dilapangan degan EPCs yang telah 

tersedia, nilai EPCs dapat dilihat pada bab II  

Hal, 11, berikut ini merupakan kondisi yang 

menimbulkan kesalahan atau Error 

Producing Conditions pada lantai produksi 

PT. Riau Graindo. 

 



 

4.6 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin CTP  

 
4.6 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin CTP (Lanutan) 

 
4.6 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin CTP (Lanutan) 

 
4.6 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin CTP (Lanutan) 

 
4.7 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin Web 



 

 
4.7 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin Web (Lanjutan) 

 
4.7 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin Web (Lanjutan) 

 
4.7 Tabel Error  Producing Conditions Pada 

Mesin Web (Lanjutan) 

 
Dari Tabel 4.6 dan 4.7 di atas dapat 

kita lihat kondisi yang menimbulkan 

kesalahan atau error dalam proses produksi 

koran pada PT. Riau Graindo.  



 

Menentukan Asumsi Proporsi Kesalahan 

(Assessed Proportion Of          Affect) 
Untuk menentukan nilai atau 

besaran proporsi kesalahan (Assessed 

Proportion Of Affect) dilakukan degan 

wawancara langsung kepada operator yang 

berkerja pada lantai produksi PT. Riau 

Graindo yang berjumlah 20 orang. Operator 

diberikan kuisioner yang berisi seberapa 

seringkah faktor-faktor yang menjadi 

penyebab kegagalan tersebut terjadi, yaitu 

bernilai 0 sampai degan 1 untuk masing-

masing faktor pendorong, rentang penilaian 

tersebut adalah rentang nilai probabilitas 

kontribusi terhadap terjadinya kegagalan 

pada saat operator melakukan kesalahan 

dalam berkerja.  

Dalam penentuan nilai Assessed 

Proportion Of  Affect yang pertama kali 

harus dilakukan adalah degan menentukan 

nilai probabilitas terjadinya kesalahan untuk 

masing-masing faktor yang telah 

teridentifikasi. Dalam hal ini Operator yang 

berkerja di lantai produksi PT. Riau Graindo 

diberi kebebasan dalam memberikan 

penilaian yang didasarkan atas 

pengalamannya masing-masing, di mana 

probabilitas yang disediakan adalah 0, 0,1, 

0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan 1. 

Berikut ini merupakan kuisioner yang 

ditunjukan pada operator yang bekerja pada 

lantai produksi PT. Riau Graindo. 

4.8 Kuisioner Assessed Proportion Of  Affect 

 
Berikut ini merupakan rekap hasil 

dari kuisioner yang telah diajukan kepada 

operator yang bekerja pada lantai produksi 

PT. Riau Graindo. 

Tabel 4.9 Rekap Kuisioner Assessed 

Proportion Of  Affect 

 

Setelah didapatkan nilai besaran dari 

proporsi kesalahan atau Assessed Proportion 

Of  Affect lalu dicari nilai atau besaran 

assessed effect dengan perhitungan rumus 

2.2 yang telah dijelaskan pada landasan 

teori. 

1. Bagian Mesin CTP 

a. Tingkat pendidikan tidak sesuai 

degan tugas atau pekerjaan. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (2 - 1)    X   0,7 ) + 1 

= ( 1  X  0,7 ) + 1 

=  0,7 + 1 

= 1,7 

b. Tidak ada pembagian tugas dan 

tanggung jawab. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.6 - 1)    X   0,6 ) + 1 

= ( 0.6  X   0,6 ) + 1 

=  0,36 + 1 

= 1,36 

c. Tidak ada pengawasan dalam 

proses produksi. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.4 - 1)    X   0,6 ) + 1 

= ( 0.4  X   0,6 ) + 1 

=  0,24 + 1 

= 1,24 

d. Tingkat disiplin pekrja rendah. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.2 - 1)    X   0,4 ) + 1 

= ( 0.2  X   0,4 ) + 1 

=  0,08 + 1 

= 1,08 

e. Terganggunya siklus tidur. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.1 - 1)    X   0,7 ) + 1 

= ( 0.1  X   0,7 ) + 1 

=  0,07 + 1 

= 1,07 

2. Bagian Mesin Web 

a. Tingkat pendidikan tidak sesuai 

degan tugas atau pekerjaan. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (2 - 1)    X   0,7 ) + 1 

= ( 1  X  0,7 ) + 1 

=  0,7 + 1 

= 1,7 

b. Tidak ada pembagian tugas dan 

tanggung jawab. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.6 - 1)    X   0,6 ) + 1 

= ( 0.6  X   0,6 ) + 1 

=  0,36 + 1 

= 1,36 



 

c. Tidak ada pengawasan dalam 

proses produksi. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.4 - 1)    X   0,6 ) + 1 

= ( 0.4  X   0,6 ) + 1 

=  0,24 + 1 

= 1,24 

 

d. Tingkat disiplin pekrja rendah. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.2 - 1)    X   0,5 ) + 1 

= ( 0.2  X   0,5 ) + 1 

=  0,1 + 1 

= 1,1 

e. Terganggunya siklus tidur. 

EPC’ = ((EPC-1) X PoA ) + 1 

= ( (1.1 - 1)    X   0,7 ) + 1 

= ( 0.1  X   0,7 ) + 1 

=  0,07 + 1 

= 1,07 

Tabel 4.10 Rekap Besaran Assessed Effect 

 
 

Menentukan Probability Of  Failure 
Langkah terakhir yaitu dengan 

menentukan besarnya nilai probabilitas 

masing-masing task atau pekerjaan yang 

dilakukan operator dengan menggunakan 

rumus 2.3 pada landasan teori. 

Perhitungannya dan tabel dijelaskan pada 

aktivitas berikut ini: 

1. Bagian Mesin CTP 

a. Membersihkan Tabung Tinta. 

Berdasarkan nilai-nilai 

membersihkan tabung tinta dengan benar 

yang didapatkan pada langkah-langkah 

sebelumnya maka Probability Of  Failure 

didapatkan degan perhitungan 0,26 × (1,7 × 

1,36 × 1,24 × 1,08 ×1,07) = 0,8613.  

Perhitungannya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 Perhitungan Probabilitas Dalam 

Membersihkan Tabung Tinta 

 
Karena taks atau pekerjaan pada 

pengisian tinta dan penyetelan kekuatan dan 

panjang sinar laser memiliki generic taks 

yang sama maka nilai probabilitasnya pun 

sama. 

b. Mengecek File Berita. 

Berdasarkan nilai-nilai 

mengisi tinta dengan benar yang didapatkan 

pada langkah-langkah sebelumnya maka 

Probability Of  Failure didapatkan degan 

perhitungan 0,02 × (1,7 × 1,36 × 1,24 × 1,08 

×1,07) = 0,0662. Perhitungannya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 Perhitungan Probabilitas 

Mengecek File Berita 

 
Karena taks atau pekerjaan pada 

membuka file berita, membuka software 

pencetak koran, membuka file berita yang 

telah dikirim serta mengambil plat pada 

tempat penyimpanannya memiliki generic 

taks yang sama maka nilai probabilitasnya 

pun sama. Berikut ini hasil rekap dari 

Probability Of  Failure  untuk bagian mesin 

CTP : 



 

4.13 Probabilitas Task atau Pekerjaan 

Operator pada Mesin CTP 

 
2. Bagian Mesin Web 

a. Membuka Tuas Pada Unit 

Dancing Roll. 

Berdasarkan nilai-nilai Membuka 

Tuas Pada Unit Dancing Roll dengan benar 

yang didapatkan pada langkah-langkah 

sebelumnya maka Probability Of  Failure 

didapatkan degan perhitungan 0,02 × (1,7 × 

1,36 × 1,24 × 1,1 ×1,07) = 0,0674. 

Perhitungannya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

4.14 Perhitungan Probabilitas Membuka 

Tuas Pada Unit Dancing Roll 

 

Karena taks atau pekerjaan pada 

mengunci kembali tuas dan menset-up plat 

sesuai standar operasi memiliki generic taks 

yang sama maka nilai probabilitasnya pun 

sama. 

b. Menset-Up Kertas Sesuai Dengan 

Standar Produksi. 

Berdasarkan nilai-nilai menset-up 

kertas sesuai dengan standar produksi yang 

didapatkan pada langkah-langkah 

sebelumnya maka Probability Of  Failure 

didapatkan degan perhitungan 0,26 × (1,7 × 

1,36 × 1,24 × 1,1 ×1,07) = 0,8773. 

Perhitungannya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

4.15 Perhitungan Probabilitas Menset-Up 

Kertas Sesuai Dengan Standar Produksi 

 
Karena taks atau pekerjaan pada 

membersihkan tabung tinta, mengisi tinta, 

membersihkan tabung tinta, serta mengisi 

tinta memiliki generic taks yang sama maka 

nilai probabilitasnya pun sama. Berikut ini 

hasil rekap dari Probability Of  Failure  

untuk bagian mesin Web : 

4.16 Probabilitas Task atau Pekerjaan 

Operator pada Mesin Web 

 
 

Analisa Kondisi Awal 

PT. Riau Graindo Pekanbaru 

merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak pada bidang percetakan koran, 

produksi koran dilakukan setiap malam dan 

didistribusikan ke esok paginya. Dalam 

proses memproduksi koran ada 20 operator 

yang berkerja di lantai produksi, Di lantai 

produksi terdapat 2 mesin utama yang 

digunakan dalam memproduksi koran yaitu 

mesin Control To Palet (CTP) dan mesin 

Web. Dalam setiap proses produksi terdapat 

banyak kertas koran yang terbuang yang 

disebabkan salah cetak, kelebihan tinta yang 

menyebabkan warna berlebihan pada koran 

serta, hasil cetakan yang kabur dari yang 

diinginkan. 

 



 

Analisa Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

Pembuatan standar oprasional 

prosedur (SOP) dilakukan untuk menunjang 

atau mendukng kegiatan proses produksi 

yang berlangsung, dengan adanya SOP ini di 

harapkan pada operator yang berkerja pada 

lantai produksi mengikuti langkah-langkah 

yang ada pada SOP untuk mengurangi 

terjadinya kesalahan,dimana yang 

sebelumnya belum didukung dengan adanya 

SOP. 

 

Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan degan 

metode HEART atau Human Error 

Assessment And Reduction Technique, 

digunakan untuk mengetahui probabilitas 

besarnya task atau tugas dari operator yang 

berkerja pada lantai produksi PT. Riau 

Graindo. 

 

Analisa Menentukan Nilai 

Ketidakandalan Dari Tugas Atau 

Pekerjaan   Degan Generic Task 

Penyesuaian tugas atau pekerjaan 

dilapangan disesuaikan degan nilai yang ada 

pada generic task, Dimana didapat nilai 

ketidakandalan dalam melakukan pekerjaan 

pada 2 unit mesin utama yaitu mesin CTP 

dan Mesin Web, dari penyesuaian didapat 

nilai nominal human error probability. 

 

Analisi Mengindentifikasi Kondisi Yang 

Menimbulkan Kesalah 

Setelah dilakukan penyesuaian 

perkerjaan terhadap  generic task maka 

selanjutnya   mengklasifikasikan foktor-

faktor tersebut kedalam tabel EPCs, yaitu 

degan cara menyesuaikan kondisi aktual 

dilapangan degan EPCs yang telah tersedia, 

terdapat 5 kondisi yang menimbulkan 

kesalahan atau Error Producing Conditions 

pada lantai produksi PT. Riau Graindo. yaitu 

sebagai berikut : 

1. Ketidaksesuaian antara tingkat 

pencapaian pendidikan dari 

individu dengan persyaratan 

yang diharuskan dalam tugas. 

2. Tidak jelasnya alokasi fungsi dan 

tanggung jawab 

3. Tidak ada langkah yang nyata 

untuk tetap berada pada jalur 

kemajuan selama aktivitas 

(mengawasi proses) 

4. Tingkat disiplin pekerja yang 

rendah 

5. Terganggunya siklus tidur 

normal. 

 

Analisa Asumsi Proporsi Kesalahan 

Asumsi proporsi kesalahan dilakukan 

untuk mengetahui seberapa seringkah 

faktor-faktor yang menjadi penyebab 

kegagalan tersebut, operator diberi 

pernyataan dan memberi ranting 0 sampai 1 

dari foktor – faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesalahan.  Semakin mendekati 

angka 1 maka kemungkinan berpengaruh 

terhadap terjadinya kesalahan. Dari Tabel 

4.9 Rekap Kuisioner Assessed Proportion Of  

Affect dapat kita lihat angka ranting yang 

mendekati 1 ini membuktikan ada pengaruh 

terhadap terjadinya kesalahan. 

 

Analisa Probability Of  Failure 

Langkah terakhir yaitu dengan 

menentukan besarnya nilai probabilitas 

masing-masing task atau pekerjaan yang 

dilakukan operator. Dari tabel 4.13 dan tabel 

4.16 terlihat nilai Probability Of  Failure 

yang terbesar pada mesin CTP  yaitu pada 

stasiun membersihkan tabung tinta, mengisi 

tinta, menyetel sesuai terget produksi 

dengan nilai sebesar 0,8613, sedangkan pada 

mesin Web nilai Probability Of  Failure 

yang terbesar terdapat pada stasiun 

membersihkan tinta serta mengisi tinta 

dengan nilai 0,8773. 
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Lampiran-A 
 
 

FOTO TUMPUKAN WASTE PT. RIAU GRAINDO 

 
Gambar. Tumpukan Koran Yang Gagal Cetak ( Waste) 

 



Lampiran-B 

Kuesioner Pendahuluan 

Kuisioner Assessed Proportion Of  Affect 
 

 

Assalamualaikum. Wr.Wb 

Seiring dilakukan penelitian pada PT. Riau Graindo, untuk pemenuhan data 

yang saya butuhkan, saya sangat berharap saudara operator bersedia mengisi 

kuisioner yang saya sajikan berdasarkan kondisi yang terjadi pada lingkungan 

saudara bekerja pada saat ini. Terima kasih atas kerja samanya dalam pengisian 

kuisioner yang saja sajikan dibawah ini. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

A. Identitas Responden 

Petunjuk:  isilah identitas anda dengan benar 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Umur   : 

Pendidikan terakhir : 

Posisi/jabatan  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Isilah pernyataan berikut sesuai degan kondisi yang terjadi pada 

operator. 

2. Beri tanda ceklis     pada ranting antara 0,0,1,0,2……..0.9,1. 

3. Kuesioner ini ditujukan untuk operator lantai produksi PT. Riau 

Graindo. 

 

 

 

 

 

 



 

C. Contoh 

Kurangnya waktu yang tersedia untuk mendeteksi dan 

mengkoreksi kesalahan 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 

D. Bagian Mesin CTP 

Tingkat pendidikan tidak sesuai degan tugas atau pekerjaan 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tidak ada pengawasan dalam proses produksi 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tingkat disiplin pekrja rendah 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Terganggunya siklus tidur 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 

E. Bagian Mesin Web 

Tingkat pendidikan tidak sesuai degan tugas atau pekerjaan 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tidak ada pengawasan dalam proses produksi 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tingkat disiplin pekrja rendah 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Terganggunya siklus tidur 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
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REKAP TELLY KUESIONER Assessed Proportion Of  Affect 
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