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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keselamatan Kerja

Menurut Daryanto (2002), yang dimaksud keselamatan kerja adalah

keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja,

serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja adalah

sebagai berikut:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan

pekerjaan.

2. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja.

3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan  secara aman dan efisien.

Dari arti dan tujuan, keselamatan kerja dapat dinyatakan sebagai

menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun

rohaniah manusia, serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan

masyarakat pada umumnya dan pekerja pada khususnya. Jadi dapat disimpulkan,

bahwa keselamatan kerja pada hakekatnya adalah usaha manusia untuk

melindungi hidupnya dan yang berhubungan dengan itu, dengan melakukan

tindakan preventif dan pengamanan terhadap terjadinya kecelakaan kerja ketika

kita sedang bekerja.

2.1.1 Ketentuan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bennet dan Rumondang (1991), dalam bukunya mengemukaan bahwa

setiap undang-undang dimaksudkan untuk melindungi rakyat banyak dari sesuatu

yang mungkin dapat mendatangkan kerugian. Konstitusi Indonesia pada dasarnya

memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Pasal 27 ayat

(2) dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan”.
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Berdasarkan pasal tersebut dikeluakanlah undang-undang No.14 Tahun 1969

tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja di mana perlindungan atas keselamatan

karyawan dijamin dalam pasal 9.

“Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,

kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan

martabat manusia dan moral agama”.

Undang Undang No. 1 Tahun 1970 menerangkan bahwa keselamatan kerja yang

mempunyai ruang lingkup yang berhubungan dengan mesin, landasan tempat

kerja dan lingkungan kerja, serta cara mencegah terjadinya kecelakaan dan

penyakit akibat kerja, memberikan perlindungan sumber-sumber produksi

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas (Ridley, 2003).

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai “kejadian yang tidak

dapat diguga”. Setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan atau diduga dari semula

jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu,

kewajiban berbuat selamat, dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi

sesuai dengan standart diwajibkan oleh Undang-undang. Statistic mengungkapkan

bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan yang tidak selamat (unsave

act) dan hanya 20% oleh kondisi yang tidak selamat (unsave condition).

2.1.2 Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2002), bahwa tujuan dari keselamatan dan

kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap pegawai/tenaga kerja mendapat jaminan keselamatan dan

kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.

2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya,

selektif mungkin.

3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi

pegawai/tenaga kerja.

5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.

6. Agar tehindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau

kondisi kerja.
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7. Agar setiap pegawai/tenaga kerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

2.2 Kecelakaan Kerja

Pada umumnya terjadinya kecelakaan kerja adalah merupakan hasil dari

tindakan dan kondisi tidak aman, dan kedua hal tersebut selanjutnya akan

tergantung pada seluruh macam faktor. Gabungan dari berbagai faktor inilah

dalam kaitan urutan tertentu akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Setiap

perubahan pada urutan-urutan, ataupun penghilangan salah satu faktor dalam

rangkaian kecelakaan, biasanya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan

tersebut.

Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dalam waktu sekejap mata. Di

dalam setiap kejadian, empat faktor bergerak dalam satu kesatuan berantai yakni

faktor lingkungan, faktor bahaya, faktor peralatan dan perlengkapan dan faktor

manusia.

Gambar 2.1 Hubungan Antara Kecelakaan Kerja dengan Beberapa Faktor.

Sumber: Bennet dan Rumondang, 1991, “Manajemen Keselamatan & Kesehatan

Kerja”

Gambar  2.1 menggambarkan hubugan kecelakaan kerja dengan berbagai

faktor, antara lain faktor manusia, lingkungan, peralatan dan bahaya.

Faktorfaktor tersebut adalah penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

2.2.1Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Ranuprojo (1988), menyebutkan sebab-sebab kecelakaan bisa

dikelompokkan menjadi dua sebab utama, yaitu sebab-sebab teknis dan sebab

sebab human (manusia). Sebab-sebab teknis biasanya menyangkut masalah

keburukan pabrik, peralatan yang digunakan, mesin-mesin, bahan-bahan dan

buruknya lingkungan kerja. Untuk mengurangi perlu dilakukan perbaikan teknis.



7

Sebab-sebab manusia biasanya dikarenakan oleh deficiencies para individu seperti

sikap yang ceroboh, tidak hati-hati, tidak mampu menjalankan tugasnya dengan

baik, mengantuk, pecandu alkohol atau obat bius, dan lain sebagainya. Para ahli

mensinyalir 4 dari 5 kecelakaan, penyebabnya adalah manusia. Oleh karena itu

program keselamatan kerja harus lebih banyak memusatkan kepada aspek

manusianya. Di antara sebab-sebab teknis antara lain adalah: penerangan yang

kurang, mesin-mesin yang kurang terpelihara, dan suara bising yang

berlebihlebihan. Karyawan yang sering mengalami kecelakaan di waktu bekerja

disebut sebagai accident prone individuals.

2.2.2Cara Mencegah Kecelakaan Kerja

Menurut International Labor Office, Genewa, Switzerland (1989, hal:

20), dalam buku Pedoman Pencegahan Kecelakaan Kerja terdapat berbagai cara

yang umum digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja dalam industri

dewasa ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan,yaitu ketentuan yang harus dipatuhi mengenahi hal-hal

seperti kondisi kerja umum, perancangan, konstruksi, pemeliharaan,

pengawasan, pengujian dan pengoperasian peralatan industri,

kewajibankewajiban para pengusaha dan pekerja, pelatihan, pengawasan

kesehatan, pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan.

2. Standarisasiyaitu menetapkan standar-standar resmi, setengah resmi ataupun

tidak resmi, misalnya mengenai konstruksi yang aman dari jenis-jenis

peralatan industri tertentu, kebiasaan-kebiasaan yang aman dan sehat, ataupun

tentang alat pengaman perorangan.

3. Pengawasan, sebagai contoh adalah usaha-usaha penegakan peraturan yang

harus dipatuhi.

4. Riset Teknis, termasuk penyelidikan peralatan dan ciri-ciri bahan berbahaya,

penelitian tentang pelindungan mesin, pengujian masker pernapasan,

penyelidikan berbagai metode pencegahan ledakan gas dan debu, atau

pencarian bahan-bahan yang paling cocok serta perancangan tali kerekan dan

alat-alat kerekan lainnya.

5. Riset Medis,termasuk penyelidikan dampak fungsiologis dan patologis dari

faktor-faktor lingkungan dan teknologi, serta kondisi-kondisi fisik yang amat

merangsang terjadinya kecelakaan.
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6. Riset Psikologis, sebagai contoh adalah penyelidikan pola-pola psikologis

yang dapat menyebabkan kecelakaan.

7. Riset Statistik,untuk mengetahui jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, berapa

banyak, kepada tipe orang yang bagaimana yang menjadi korban,dalam

kegiatan-kegiatan seperti apa, dan apa saja yang menjadi penyebab.

8. Pendidikan,meliputi pengajaran subyek keselamatan sebagai mata ajaran

dalam akademi teknik, sekolah-sekolah dagang atau kursus-kursus magang.

9. Pelatihan,sebagai contoh yaitu pemberian instruksi-istruksi praktis bagi para

pekerja, khususnya bagi pekerja baru dalam hal-hal keselamatan kerja..

10. Persuasi,sebagai contoh yaitu penerapan berbagai metode publikasi dan

imbauan untuk mengembangkan “kesadaran akan keselamatan”

11. Asuransi,yaitu dengan cara penyediaan dana-dana untuk meningkatkan upaya-

upaya pencegahan kecelakaan, misalnya pabrik-pabrik yang telah mengadakan

standar pengamanan yang tinggi.

12. Tindakan-tindakan,pengamanan yang dilakukan oleh masing-masing individu.

2.2.3Penilaian Resiko

Pada dasarnya, penilaian resiko adalah cara-cara yang digunakan

majikan untuk dapat mengelola resiko dengan baik  resiko yang dihadapi oleh

pekerjanya dan memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan mereka tidak

terkena resiko pada saat bekerja. Menurut Ridley (2004, hal: 46), terdapat

beberapa istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penilaian resiko:

• Bahaya (Hazard): sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian atau

kelukaan.

• Probabilitas: kemungkinan bahwa bahaya dapat menyebabkan suatu

kerusakan atau kerugian/kelukaan.

• Risiko: perpaduan antara probabilitas dan tingkat keparahan kerusakaan atau

kerugian/kelukaan.

• Berbahaya (danger): keadaan yang beresiko.
• Tingkat Resiko (extent of risk): ukuran jumlah orang yang mungkin terkena

pengaruh dan tingkat keparahan kerusakan atau kerugian/kelukaan, yaitu

berupa konsekuensi.
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2.3Human Error (Kesalahan Manusia)

Dari  berbagai  hal  yang  menyangkut  permasalahan  manusia  dalam

berinteraksi dengan  produk,  mesin  ataupun  fasilitas  kerja  lain  yang

dioperasikannya,  manusia seringkali dipandang sebagai sumber penyebab segala

kesalahan, ketidakberesan maupun kecelakaan kerja (human error). Menurut Mc.

Cormick (1993) dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Wignjosoebroto, dkk

(2010) dari human error didefinisikan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang

mengurangi atau potensial untuk mengurangi efektifitas keamanan, atau

performansi suatu sistem. Pendapat yang lebih sederhana dikemukakan oleh

Hagan dan Mays (1981) dikutip dari Bagus (2009)  mereka mendefinisikan human

error sebagai kegagalan dari manusia untuk melakukan tugas yang telah didesain

dalam batas ketepatan, rangkaian, atau waktu tertentu.

Jadi, human error dapat dikategorikan sebagai ketidak sesuaian kerja

yang bukan hanya disebabkan oleh kesalahan manusia, tapi juga karena adanya

kesalahan pada perancangan dan prosedur kerja. Kesalahan yang disebabkan oleh

faktor manusia, kemungkinan disebabkan oleh faktor pekerjaan yang

berulangulang (repetitive work) dengan kemungkinan kesalahan sebesar 1%

(Iftikar Z. Sutalaksana, 1979) disadur dari study yang dilakukan Prayitno (2011).

Adanya kesalahan yang terjadi karena pekerjaan yang berulang ini sedapat

mungkin harus dicegah atau dikurangi, yang tujuannya untuk meningkatkan

keandalan seseorang dengan menurunnya kesalahan yang terjadi.

2.4 Metode Analisa Human Error

Untuk mengurangi terjadinya human error, ada beberapa metode yang

digunakan untuk menganalisa terjadinya human error tersebut. Pada sub bab

selanjutnya akan dijelaskan tentang beberapa metode yang digunakan untuk

mengurangi terjadinya human error .

2.4.1HEART (Human Error  Assessment  and  Reduction  Technique)

Kirwan (1994) dikutip dari Wignjosoebroto (2010), menyatakan bahwa

fungsi  pertama  proses  perhitungan  HEART  adalah  untuk mengelompokkan

task dalam kategori generalnya dan nilai level nominal untuk human
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unreliabilitymenurut tabel HEART generic  categories yang ditujukkan seperti

tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1Generic Task Categories Table

Code Generic Task
Nominal Human

Unreliability
A Pekerjaan yang benar-benar asing atau tidak dikuasai,

dilakukan pada suatu kecepatan tanpa konsekuensi yang
jelas

0,55

B Merubah atau mengembalikan sistem ke keadaan yang
baru atau awal dengan suatu paya tunggal tanpa
pengawasan dan prosedur

0,26

C Pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan tingkat
pemahaman dan ketrampilan yang tinggi

0,16

D Pekerjaan yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat
atau membutuhkan sedikt perhatian

0,09

E Pekerjaan yang rutin, terlatih, memerlukan ketrampilan
yang rendah.

0,02

F Mengembalikan atau menggeser sistem ke kondisi
semula atau baru dengan mengikuti prosedur, dengan
beberapa pemeriksaan.

0,003

G Pekerjaan familiar yang sudah dikenal, dirancang dengan
baik. Merupakan tugas rutin yang terjadi beberapa kali
per jam, dilakukan berdasarkan standar yang sangat
tinggi oleh personil yang telah terlatih dan
berpengalaman dengan waktu untuk memeperbaii
kesalahan yang potensian

0,0004

H Menanggapi perintah sistem dengan benar, bahkan ada
sistem pengawasan yang otomatis tambahan yang
menyediakan informasi yang akurat

0,00002

Sumber: William (1986), Harahap (2012)

Metode  HEART  merupakan  bagian  dari perhitungan  keandalan  yang  diartikan

sebagai seberapa  besar  operator  melakukan  kesalahan dalam  task  yang

seharusnya dilakukan. Kondisi yang  mengakibatkan  terjadinya  error (Error

Producing  Condition,  EPCs) yang  ditunjukkan dalam  skenario  yang

memberikan  pengaruh negatif  terhadap  performansi  manusia  yang ditampilkan

dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2Error Producing Condition

No. Kondisi yang Menyebabkan Error
Nilai
EPC

1 Ketidakbisaan dengan sebuah situasi yang sebenarnya penting
namun jarang terjadi

17

2 Waktu singkat untuk mendeteksi kegagalan dan kesalahan
koreksi

11

3 Rasio bunyi sinyal yang rendah 10
4 Penolakan informasi yang sangan mudah untuk diakses 9



11

5 Tidak adanya alat untuk menyampaikan informasi spasial dan
fungsional kepada operator dalam bentuk operator dapat secara
siap memahaminya

8

6 Ketidak sesuaian antara SOP dan kesesuaian di lapangan 8
7 Tidak adanya cara untuk membalikkan kegiatan yang tiak

diharapkan
8

8 Kapasitas saluran komunikasi overload, terutama satu penyebab
reaksi secara bersama dari informasi yang tidak berlebihan

6

9 Sebuah kebutuhan untuk tidak mempelajari sebuah teknik dan
melaksanakan sebuah kegiatan yang diinginkan dari filosofi
yang berlawanan

6

10 Kebutuhan untuk mentransfer pengetahuan yang spesifik dari
kegiatan ke kegiatan tanpa kehilangan

6

11 Ambiguitas dalam memerlukan performa standar 5,5
12 Ketidaksesuaian antara perasaan dan resiko yang sebenarnya 4
13 Ketidakjelasan, konfirmasi yang langsung tepat pada waktunya

dari aksi yang diharapkan dalam suatu sistem dimana
pengendalian digunakan

4

14 Operator yang tidak berpengalaman (seperti: baru memenuhi
kualifikasi namuan tidak expert)

3

15 Kualitas informasi yang tidak baik dalam menyampaikan
prosedur dan interaksi orang per orang

3

16 Sedikit atau tidak ada pengecekan independen atau percobaan
pada hasil

3

17 Adanya konflik antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang 2,5
18 Tidak adanya perbedaan dari input informasi untuk pengecekan

ketelitian
2

19 Ketidaksesuaian antara level edukasi yang telah dimiliki oleh
indifidu dengan kebutuhan pekerja

2

20 Adanya dorongan untuk menggunakan prosedur yang berbahaya 1,8
21 Sedikit kesempatan untuk melatih fikiran dan tubuh di luar jam

kerja
1,6

22 Alat yang tidak dapat diandalkan 1,6
23 Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan yang diluar

kapasitas atau pengalaman dari operator
1,6

24 Alokasi fungsi dan tanggung jawab yang tidak jelas 1,6
25 Tidak adanya kejelasan langkah untuk mengamati kemajuan

selama beraktivitas
1,4

26 Adanya bahaya dari adanya keterbatasan kemampuan fisik 1,4
27 Sedikit atau tidak adanya hakiki dari sebuah aktivitas 1,4
28 Level emosi uang tinggi 1,3
29 Adanya gangguan kesehatan khususnya demam 1,2
30 Tingkat kedisiplinan yang rendah 1,2
31 Ketidakkonsistenan dari  tampilan atau prosedur 1,2
32 Lingkungan yang buruk atau tidak mendukung 1,15
33 Siklus berulang-ulang yang tinggi dari pekerjaan dengan beban

kerja bermental rendah
1,1

34 Terganggunya siklus tidur normal 1,05
35 Melewatkan kegiatan karena intervensi dari orang lain 1,06
36 Penambahan anggota tim yang sebenarnya tidak dibutuhkan 1,02
37 Usia yang melakukan pekerjaan 1,02

Sumber: Bell dan Holroyd (2009), Harahap (2012)
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Tabel 2.2 merupakan tabel Error Producting Condition, dimana tabel tersebut

menunjukkan kegiatan-kegiatan yang mampu meyebabkan kesalahan pada

manusia (human error) dapat terjadi.

Langkah-langkah pengolahan data menggunakan metode HEART

menurut J.C William (1986) dikutip dari Salmon (2003) adalah sebagai berikut.

1)Langkah 1: Hierarchy Task Analisys. (HTA)

Lane  et  al.  (2008) dalam penelitian yang dilakukan Arifin,dkk(2012),

menyebutkan  bahwa menganalisis  proses  pada  tingkat  kerja  mampu

membantu  dalam  mengurangi error.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan

HTA. Dalam  HTA,  pekerjaan  dipecah  menjadi beberapa  level pekerjaan.

HTA  merupakan  metode  yang  digunakan dalam  proses  analisis  task.

HTA  merupakan metode  yang  paling  sering  digunakan  karena

penerapannya  sangat detail,  mudah  dan langsung  mengenai  sasaran.  HTA

mendeskripsikan task dari level atas hingga level dasar  yang  merupakan

level  operasi  dari individu.

2)Langkah 2: Klasifikasi Task Unrealibility

Para analis harus menentukan tugas yang dianalisis dalam hal tingkat

nominal yang diusulkan dari Task Unreliability. Untuk menganalisis hal ini,

para analis menggunakan tabel HEART task categories untuk

mengklasifikasikan  tugas dan human error pada sebuah tugas tertentu.

Misalnya, jika analisis difokuskan pada situasi darurat di dek penerbangan,

maka analisis HEART akan menggolongkan ini sebagai kategori A (Pekerjaan

yang benar-benar asing atau tidak dikuasai, dilakukan pada suatu kecepatan

tanpa konsekuensi yang jelas.

3)Langkah 3: Identification of Error Producing Condition

Tahap selanjutnya dari metode HEART ini adalah mengidentifikasi

beberapa kondisi yang menyebabkan error (EPC’s) yang akan diaplikasikan

ke dalam skenario atau kegiatan yang dianalisa.

4)Langkah 4: Assessed Proportion of Effect (Proporsi Nilai Efek)

Salah satu analisis telah mengidentifikasi beberapa EPC’s, langkah

selanjutnya adalah menentukan proporsi nilai efek dari EPC’s yang telah

terpilih. Nilai rankingnya adalah antara 0 sampai 1 (0 = Low, 1 = High) dan
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didasarkan pada penilaian analisis yang subjektif. Penilaian assessed

proportion of effect berdasarkan tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3Assessed Proportion of Effect
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 tehadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali setiap shift)

terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain
0,4 Dapat berpengaruh tehadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali setiap shift)

terjadi tanpa disertai EPC yang lain
0,5 Dapat berpengaruh tehadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap shift)

terjadi dan disertai minimal 2 EPC yang lain
0,6 Dapat berpengaruh tehadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap shift)

terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain
0,7 Dapat berpengaruh tehadap 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: William (1986), Mulyono (2013)

5)Langkah 5: Menghitung Probabilitas Human Error

Berdasarkan EPCs maka dilakukan perhitungan efek error yang akan

terjadi melalui proporsi EPCs tersebut terjadi. Perhitungan dilakukan dengan

menggunakan rumusan sebagai berikut:

AE = ((EPC – 1)x PoA) + 1 (2.1)
Sumber: J.C Williams (1986), Harahap (2012)

Keterangan:

AE = Assessed Effect

EPC = Nilai Error Producing Condition

PoA = Proporsi dari EPC

Untuk melakukan perhitungan probabilitas human error maka dilakukan

perkalian antara human unreliability sesuai dengan generic task yang
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diperoleh dengan nilai EPC’s. Perhitungan menggunakan perumusan sebagai

berikut:

HEP = GT x AE1 x AE2 x AE3 x …. AE(i) (2.2)

Sumber: J.C William (1986), Harahap (2012)

Keterangan:
HEP = Human Error Probability

GT = Generic Task Unreliability

AE = Nilai Assessed Effect

2.4.2SHERPA (Systematic Human Error Reduction and Prediction)

Untuk  mengurangi terjadinya human  error ada  beberapa  metode

yang  digunakan  untuk  menganalisa terjadinya human error tersebut, antara

lain metode SHERPA disebut  juga  PHEA (Prediction  Human  Error  Analysis).

SHERPA, Embrey (1989) dikutip dari penelitian yang dilakukan Salmon (2003,

hal: 15), pada awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam industry It. nuklir.

Digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam analisis tugas.

Menurut Kirwan (1994) dikutip dari Salmon (2003, hal:15), SHERPA merupakan

salah satu metode untuk menganalisa terjadinya human error  dengan

menggunakan  input  hirarki task level  dasar.  Task  yang  akan  dianalisa  di

breakdown terlebih dahulu, kemudian dari setiap  task  level dasar akan diprediksi

human error yang terjadi. Wignjosoebroto (2010), menyatakan sebagai salah

satu metode identifikasi human error, SHERPA memiliki beberapa keunggulan

dimana  SHERPA  hampir  sama  dengan   metode  SRK (Skill,  Risk,  and

Knowledge-based behaviour) yang tidak hanya dapat mengidentifikasi malfungsi

model eksternal tetapi juga malfungsi internal manusia (misal kegagalan

mendeteksi). Kesalahan diidentifikasi didasarkan pada keterampilan, aturan,

pengetahuan. SHERPA lebih  cocok  diterapkan  untuk error yang  berhubungan

dengan  keahlian  dan  kebiasaan manusia, lebih detail dan konsisiten dalam

identifikasi error.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Buchari (2013) Analisa Human

Error dengan SHERPA dan HEART pada Kecelakaan Kerja, menuliskan

langkah-langkah pengolahan data menggunakan metode SHERPA adalah sebagai

berikut.
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1.Langkah 1: Hierarchy Task Analisys. (HTA)

Dalam metode SHERPA langkah pengerjaan pertama sama dengan metode

HEART dengan membreakdowntask ke dalam level-level hingga level

terendah.

2.Langkah 2: Human Error Identification (HEI)

Dalam Human Error Identification ini, error yang telah diuraikan dari step

HTA dijelaskan kembali. Penjelasannya lebih kepada bagaimana error

tersebut terjadi. Dalam proses ini error di kelompokkan ke dalam mode error.

Pengelompokkanya dilakukan dengan melihat tabel error mode seperti yang

dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Table 2.4 Tabel Mode Error

Tipe Error Kode Mode Error

Kesalahan Pengoperasian

A1 Operasi terlalu lama/pendek
A2 Kehilangan waktu operasi
A3 Operasi dalam arahan yang tidak sesuai
A4 Operasi terlalu banyak/sedikit
A5 Operasi tidak berjalan lurus
A6 Operasi yang benar pada objek yang salah
A7 Operasi yang salah pada objek yang benar
A8 Menghilangkan operasi
A9 Operasi belum lengkap

A10 Pengerjaan yang salah pada objek yang salah

Kesalahan dalam
Pengecekan

C1 Mengabaikan Pengecekan
C2 Pemeriksaan  belum lengkap
C3 Pemeriksaan yang sesuai pada objek yang salah

C4 Pemeriksaan yang tidak sesuai pada objek yang
benar

C5 Kehilangan waktu untuk pemeriksaan
C6 Pengecakan yang tidak sesuai pada objek yang

tidak sesuai
Kesalahan dalam

Mendapatkan Kembali
Informasi

R1 Tidak didapatkannya informasi
R2 Mendapatkan informasi yang salah
R3 Informasi yang didapatkan tidak lengkap

Kesalahan dalam
Komunikasi

I1 Informasi tidak jelas
I2 Menyampaikan informasi yang salah
I3 Informasi yang disampaikan tidak lengkap

Kesalahan dalam
Penyeleksian

S1 Penghilangan penyeleksian
S2 Membuat kesalahan dalam penyeleksian

Sumber: Lane. at all (2008)

Tabel 2.4 menunjukkan macam-macam tipe kesalahan operator. Contohnya

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Buchari,dkk(2013)

mengelompokkan operator jarang membersihkan talcum powder yang
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tumpah, ke dalam mode error A8 (operation omitted). Hal ini dikarenakan

kegiatan pembersihan tersebut seharusnya dilakukan oleh operator, namun

operator justru menghilangkan prosesnya.

3.Langkah 3: Konsekuensi Analisis

Konsekuensi analisis merupakan, hasil atau konsekuensi yang didapatkan dari

terjadinya kesalahan (human error) tersebut. Masing-masing human error di

identifikasi konsekuensinya. Konsekuensi yang dihasilkan dapat merugikan

perusahaan maupun operator itu sendiri.

4.Langkah 4: Analisis Ordinal Probabilitas

Tahap selanjutnya adalah analisis ordinal probabilitas. Tiap jenis kosekuensi

yang terjadi dianalisis probabilitasnya. Lane, at all(2008) membagi level

probabilitas menjadi tiga level tingkat keparahan (level severity), yaitu Low

(L), Medium (M) dan High (H). Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.5

berikut.

Tabel 2.5 Analisis Ordinal Probabilitas

Tingkat Bahaya Deskripsi Error

L
Level 0 Tidak ada kesalahan
Level 1 Error terjadi, namun tidak membahayakan

M

Level 2 Membutuhkan peningkatan pengawasan, tidak perlu ada
perubahan

Level 3 Meningkatkan  pengawasan, perubahan sementara pada bagian
vital, namun tidak membahayakan

H

Level 4 Meningkatkan pengawasan, perubahan menyeluruh pada bagian
vital, diperlukan perawatan

Level 5 Meningkatkan penawasan dan perawatan, perubahan jangka
panjang, menimbulkan bahaya sekarat

Level 6 Menyebabkan kematian
Sumber: Lane, at all (2008), (Modified from Demer and Moore, 1988)

5.Langkah 5: Analisis Strategi

Analisis strategi ini merupakan langkah terakir dalam metode SHERPA.

Dalam analisis strategi, akan ditentukan strategi apa yang harus dilakukan

perusahaan supaya resiko dari human error tersebut berkurang dan mencegah

terjadinya hal-hal yang dianalisa dalam konsekuensi analisis. Dalam

penentuan solusi harus menganalisa nilai Human Error Probability (HEP)

terbesar. Penentuan nilai terpilih menggunakan tools diagram pareto. Dimana

menurut Sutalaksana (2006) pareto merupakan metode pengorganisasian

kesalahan, problem atau cacat untuk  membantu  memfokuskan  pada

usahausaha  pemecahan  masalah.  Diagram  ini digunakan untuk
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mengklasifikasi masalah menurut sebab dan gejalanya. Masalah akan

diurutkan  menurut  prioritas  atau  kepentingannya  dengan  menggunakan

diagram batang/histogram. Berikut merupakan contoh diagram pareto:

Sumber: Team Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, Modul praktikum fisiologi dan

pengukuran kerja (2014)

Gambar 2.2 Contoh Diagram Pareto


