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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan suatu fondasi utama dalam penelitian. Dengan 

adanya landasan teori, penelitian akan memiliki dasar yang kuat. Pada bagian ini 

akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan. Serta akan diberikan 

penjelasan-penjelasan sehingga dapat membantu memahami teori-teori tersebut. 

2.1 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) 

Menurut Hartatik, (2014) kesehatan kerja merupakan suatu kondisi 

kesehatan yang bertujuan agar pekerja dapat memperoleh derajat yang 

setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha 

pencegahan dan pengobatan terhadapa gangguan kesehatan yang disebabkan 

oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Sedangkan keselamatan kerja merupakan 

suatu kegiatan yang berhubungan lansung dengan peralatan, tempat kerja, 

lingkungan kerja dan tata cara melakukan pekerjaan. Sehingga Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dapat di definisikan sebagai suatu upaya dalam 

menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman dan bebas dari 

pencemaran. Untuk menciptakaan lingkungan kerja tersebut mencakup 

beberapa aspek yaitu aspek mental, fisik serta sosial.   

2.1.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Prabu (2000) keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa 

tujuan diantaranya sebagai berikut: 

a) Agar setiap pekerja mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja baik 

fisik, sosial maupun psikologi.  

b) Setiap perlengkapan dan peralatan dapat digunakan sebaik-baiknya. 

c) Semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 

d) Agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 

pegawai.  

e) Dapat meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. 

f) Agar terhindar dari ganguan kesehatan yang disebabkan lingkuangan 

kerja. 
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g) Agar setiap pekerja aman dan terasa dilindungi dalam pekerjaan. 

2.1.2 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Adapun beberapa manfaat penting dalam K3 diantaranya sebagai berikut 

(Suardi 2005): 

a) Perlingdungan karyawan. 

b) Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. 

c) Mengurangi biaya. 

d) Membuat sistem manajemen yang efektif. 

e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 

2.1.3 Unsur-Unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi, (2007) untuk menciptakan 

lingkungan atau kondisi kerja yang aman, nyama dan sehat dalam suatu 

pekerjaan maka diperlukan unsur-unsur kesehatan dan keselamatan kerja 

sebagai berikut: 

a) Adanya alat pelindung diri (ADP) ditempat kerja. 

b) Terdapat buku petunjuk penggunaan alat atau informasi tentang bahaya. 

c) Terdapat peraturan pananganan tugas dan tanggungjawab. 

d) Tempat kerja yang telah sesuai dengan standar syarat-syarat lingkungan 

kerja (SSLK) diantaranya tempat kerja yang terhindar dari,kotoran, debu, 

asap rokok, radiasi, uap gas, kebisingan, getaran mesin dan peralatan. 

Tempat kerja yang aman, sirkulasi udara yang bagus, tingkat pencahayaan 

serta terdapat aturan kerja. 

e) Teradapat penunjang kesehatan baik jasmani maupun rohani. 

f) Terdapat sarana dan perasana ditempat kerja. 

g) Adanya kesadaran betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja 

2.1.4 Prinsip-Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Adapun prinsip dalam kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi 

beberapa aspek sebagai berikut (Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi 2007): 

a) Aspek hiegine meliputi kesehatan dan kebersihan makanan, minuman 

serta pakaiaan. 
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b) Aspek sanitasi meliputi pengadaan air bersih, tempat sampah, 

penyimpanan peralatan dan penataan lingkungan. 

c) Aspek lingkungan meliputi mengantisipasi timbulnya penyebab penyakit 

atau kondisi fisik dilingkungan kerja, kimia, biologi dan kondisi psikologi 

saat bekerja 

2.2 Ketetuan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

Menurut Silalahi, (1991) Setiap hukum yang terkandung dalam hukum 

bertujuan untuk melindungi orang dari apa pun yang dapat membahayakan. 

Dalam Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja No. 1 

tahun 1970, dijelaskan bahwa undang-undang tersebut memberikan 

perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di fasilitas produksi dan 

peralatan dalam kondisi yang aman dan nyaman bagi mereka. UU No. 1 tahun 

1970 tidak mensyaratkan sikap korektif terhadap kecelakaan kerja, tetapi 

kecelakaan kerja harus dicegah agar tidak terjadi dan lingkungan kerja harus 

memenuhi persyaratan kesehatan. Oleh karena itu, jelas bahwa meningkatkan 

kesehatan dan keselamatan di tempat kerja lebih diutamakan daripada 

perawatan. Dengan demikian, semua tenaga kerja diharuskan oleh hukum 

untuk menjaga kesehatan dan keselamatan maksimal di tempat kerja. 

2.2.1 Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Adapun  syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang telah di atur 

dalam “Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pasal 3 ayat  

1 Tahun 1970” (Undang-undang dalam Silalahi, 1991)):  

a) Pencegahan dan meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. 

b) Pencegahan, meminimalkan dan pemadaman kebakaran. 

c) Pencegahan dan meminimalkan bencana ledakan. 

d) Memberikan jalan alternatif pada saat terjadi kebakaran atau peristiwa 

yang berbahaya. 

e) Memberikan bantuan atau pertolongan.  

f) Memberikan peralatan pelindung diri bagi pekerja. 
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g) Pencegahan, meminimalkan atau pengedalian kotoran, debu, suhu, 

kelembapan asap, uap, gas, cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran. 

h) Pencegahan, meminimalkan atau pengedalian yang minimbulkan penyakit 

akibat pekerjaan baik itu fisik maupun psikologi seperti pkeracunan, 

penularan virus atau bakteri, dan infeksi. 

i) Suhu dan kelembapan udara yang sesuai standar. 

j) Tingkat pencahayaan yang sesuai standar. 

k) Sirkulasi udara yang aman dan nyaman. 

l) Menjaga kebersiahan, merawat kesehatan dan ketertiban.  

m) Keselarasan antara pekerja, peralaan, lingkungan, prosedur dan proses. 

n) Memperlancar dan melindungi proses pengangkutan orang, barang 

,binatang, serta tanaman. 

o) Melindungi dan merawat semua jenis bangunan. 

p) Memperlancar dan melindungi proses bongkar muat, pemeriksaan, dan 

penyimpanan barang. 

q) Pencegahan aliran listrik yang berbahaya. 

r) Pengendalian pekejaan yang memiliki risiko bahaya tingkat tinggi. 

2.3 Kecelakaan Kerja  

Menurut Suma’mur, (1995) menjelaskan bahwa kecelakaan kerja 

merupakan suatu kerjadian yang tidak dapat diperkirakan terjadinya dan tidak 

diharapkan terjadi. Dikatakan tidak dapat diperkirakan terjadinya, karena 

dibalik kejadian tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan atau bahkan 

perencanan. Sedangkan yang tidak diharapakan terjadi, dikarenakan 

kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian baik itu materiil maupun 

penderitaan dari tingkat yang paling ringan hingga tingkat paling berat atau 

berakibat fatal. Kejadian yang tidak diharapakan juga dapat menimbulkan 

kerugian pada bagunan atau gedung dan kerugian pada saat proses pekerjaan 

berlangsung yang dapat mengakibatkan kesakitan (cedera atau korban jiwa) 

terhadap pekerja. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan kerjadian yang terjadi 

saat berlansungnya suatu perkerjaan pada tempat kerja tersebut. Kecelakaan  
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kerja timbul dikarena adanya hubungan fisik tubuh manusia dengan material 

atau sumber energi, seperti temperatur, kebisingan, listrik, mesin, bahan kimia, 

dan lain-lain yang melebihi batas kemampuan tubuh manusia untuk 

menerimanya. Sehingga pada umumnya kecelakaan kerja itu dapat diramalkan 

jika suatu perbuatan, tindakan, dan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.  

2.4 Penyebab Kecelakaan Kerja 

Menurut Ridley, (2008) Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang 

tidak terduga atau disegaja terjadi tetapi disebabkan oleh kelemahaan di sisi 

perusahaan, pekerja atau bahkan keduannya.  Akibat yang kecelakaan kerja 

dapat menimbulkan trauma bagi keduannya. Bagi pekerja, cedera dapat 

mempengaruhi tehadap pribadi, keluarga dan lingkungan. Sedangkan bagi 

perusahaan berupa kerugian produksi, waktu proses akan terbuang hanya untuk 

pnyelidikan, dan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. 

Secara umum penyebab terjadinya kecelakan kerja dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu, perbuaan atau tindakan karyawan yang tidak sesuai dengan prinsip 

keselamatan kerja (unsafe act) yang meliputi kurangnya sosialisasi tentang 

keselamatan kerja serta tindakan karyawan yang tidak sengaja melanggar 

peraturan keselamatan kerja, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman 

(unsafe condition) meliputi kebisingan, peralatan kerja dan temperature udara 

(Suma’mur, P 1984). Kecelakan kerja tidak hanya menimbukan korban jiwa, 

cidera dan kerugian materi baik dari segi karyawan maupun perusahaan, proses 

produksi terganggu, serta kondisi lingkungan kerja yang berdampak pada 

masyarakat luas. 

2.4.1 Faktor-Fakto Kecelakaan Kerja 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulanya kecelakaan kerja 

sebagai berikut: 

A. Faktor Manusia 

1) Usia/Umur 

Usia mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kejadian 

kecelakaaan kerja. Menurut Hernawati, (2008) usia yang semakin tua 
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akan lebih sering mengalamai kecelakaan dibandingkan dengan usia 

yang lebih muda. Hal ini disebabakan karena usia muda memiliki reaksi 

atau kegesitan yang lebih tinggi. Namun usia mudah sering juga 

mengalami kecelakaan kerja dikarenakan atas kecerobohan dan sikap 

yang tergesa-gesa. 

2) Jenis Kelamin  

Tingkat kecelakan kerja yang terjadi pada perempuan sangatlah 

tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaaan ini terjadi pada 

tingkat kekuatan fisik antara laki-laki dan perempuaan. Pada umumnya  

kapasitas kerja yang dapat ditanggung oleh laki-laki adalah 65% 

sedangkan perempuan 35% dari beban kerja. Sehingga perkerjaan yang 

berhunbungan lansung dengan gerak pindahan, laki-laki lebih licah 

ketimbang perempuan seperti pergerakaan tangan, lengan maupun kaki. 

3) Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja marupakan suatu faktor yang dapat menimbukkan 

terjadinya kecelakaan kerja. Semakin besar pengalaman pekerjaan 

seseorang maka kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja akan 

semakin kecil. Menurut Suma’mur, (1989) hal ini dipengaruhi oleh 

pengalaman seseorang terhadap kewaspadaan kecelakaan kerja seiring 

lama masa kerja pada suatu tempat yang bersangkutan. Akan berbeda 

jika tingkat pengelaman kerja seseorang sangat rendah atau masa kerja 

dibawah 1 tahun maka kemungkinan kecelakaan kerja sering terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian studi restropektif di Hongkong 

menyebutkan bahwa dari 383 kasus kecelakaan kerja dikerenakan 

mesin terjadi pada pekerja yang memepunyai pengalaman kerja di 

bawah satu tahun. 

4) Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan seseorang akan berdampak pada pengetahuan 

dalam memahami suatu pekerjaaan yang dilakukan. Pendidikan 

merupakan suatu proses pengembangan kemampuaan, sikap, dan 

perilaku. Salah satu hal yang berhubungan tingkat pengetahuan yang 



 

10 
 

dilakukan dilapangan bahwa seorang pekerja yang memiliki tingkat 

pendidkan rendah seperti tidak bersekolah atau lulusan sekolah dasar 

akan bekerja dengan menggunakan fisik. Pekerjaan mengunakkan 

beban fisik yang sangat berat dapat menimbulkan kelelahan sehingga 

dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa cedera dan sakit atau nyeri 

pada seluruh tubuh.   

5) Kelelahan 

Kelelahan merupakan suatu kondisi fisik yang tidak sanggup 

melakukan aktifitas. Kelelahan dapat dilihat perubahan pada tubuh 

manusia yang disebabkan oleh kurangnya istrahat, beban kerja yang 

berat, lingkungan atau kondisi kerja yang buruk, atau terdapat 

konfrontasi pada pekerja (Silalahi 1991) 

B. Faktor Lingkungan 

1) Tempat Kerja 

Menurut Silalahi, (1991) Tempat kerja merupakan lokasi atau ruang 

berlangsungnya suatu pekerjaan yang memeliki pekerja dan terdapat 

kemungkinan terjadi poensi bahaya pada lokasi atau ruang tersebut.  

Tata letak dan desain lokasi atau ruang yang tidak ergonomi dapat 

meneyebabkan timbulnya kecelakaan kerja. Fakto keselamatan menjadi 

prioritas utama dalam merancang tempat kerja. Dengan adanyaa 

peneranngan yang cukup, sarana yang lengkap dan pengendalian suhu 

udara. Sehingga dapat menciptakkan ruang kerja yang baik, aman, dan 

nyaman. 

2) Peralatan 

Dalam proses pembuatan suatu produk tidak akan terhindar dari 

adanya peralatan. Peralatan merupakaan suatu alat yang digunakan 

untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk dari bahan menta 

menjadi barang jadi. Pada dasarnya peralatan memiliki komponen-

komponen kritis yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja, 

yaitu (Silalahi 1991):  



 

11 
 

a) Bagian-bagian fungsional seperti: pencahayaan, temperatur udara 

dan alat pelindung diri (ADP 

b) Bagian-bagian operasional seperti: kebisingan, bahan-bahan kimia, 

dan efek radiasi 

2.5 Teknik Pencegahan Kecelakaan kerja  

Pencegahan merupakan proses, cara dan tindakan dalam memelihara suatu 

kondisi kerja yang baik sesuai dengan ketentuan dan atauran  yanng telah 

ditetapkan. Dengan kata lain suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 

kecelakaan kerja. Menurut Silalahi, (1991) Teknik pencegahan kecelakan kerja 

terdiri dari dua aspek, yakni aspek perangkat lunak (software) meliputi pekerja 

atau manusia serta segala unsur yang berkaitan dan aspek perangkat keras 

(hardware) meliputi peralatan, mesin, perlengkapan dan tata letak. Tindakan 

atau cara pencegahan bertujuan untuk  mengurangi kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja hingga mutlak minimum. 

Adapun beberapa teknik pencegahan kecelakaan kerja sebagai berikut 

(Ridley 2008): 

a) Sasaran  

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja  

2. Jika kecelakaan terjadi, lakukan tindakan pencegahan agar tidak terlung 

kembali 

b) Prosedur  

1. Mengidentifikasi bahaya 

2. Mengurangi bahaya hingga seminimal mungkin agar tidak terjadi 

kembali 

3. Lakukan penilaian risiko 

4. Pengendalian risiko  

c) Identifikasi bahaya 

1 Setelah kejadian, meliputi: penilaaan risiko dan pemeriksaan kecelakaan 

kerja 

2 Setelah terjadi, meliputi: menyelidiki kecelakaan kerja 
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2.6 Bahaya 

Menurut (Ramli 2010) Bahaya merupakan suatu kodisi  atau peristiwa yang 

mejadi penyebabkan timbulnya kecelakaan kerja sehingga dapat menimbulkan 

cedera pada pekerja, gangguan serta kerugian bagi perusahaan. Bahaya 

memiliki karakteristik yang esensial dan manjadi komponen dari pada suatu 

sistem, mesin, peratan, kondisi,  serta zat kimia. Sehingga jika terdapat bahaya, 

maka diperlukan pengawasan atau penangulangan agar potensi bahaya tersebut 

tidak mendatangkan kerugian terhadap suatu perusahaan. Adapun beberapa 

penyebab timbulnya bahaya sebagai berikut: 

a) Kurangnya dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

b) Kebosanan dan keletihan 

c) Gangguan psikologis 

d) Pengaruh lingkungan kerja 

e) Tempak kerja yang tidak sepadan secara ergonomis 

2.6.1 Jenis-Jenis Bahaya 

Menurut Sucita and Broto (2011) guna mengatasi bahaya yang timbul 

dilingkungan kerja, maka kita perlu memahami jenis-jenisnya. Adapun 

beberapa jenis-jenis bahaya tersebut, yaitu: 

a) Bahaya Faktor Kimia 

Risiko kesehatan timbul dari berbagai bahan kimia. Terdapat banyak 

bahan kimia yang memiliki zat beracun yang dapat memasuki aliran darah 

dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh manusia baik luar maupun 

dalam. Bahan kimia yang berbahaya dapat berbentuk padat, cairan, gas, 

debu, asap atau kabut yang dapat masuk kedalam tubuh melalui 

pernapasan, pencernaan dan penyerapan ke dalam kulit (ILO, 2013) 

b) Bahaya Faktor Fisik 

Bahaya fisik adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang bersifat 

dengan fisik seperti getaran, penerangan, iklim kerja, kebisingan, 

gelombang mikro, radiasi dan sinar ultra. Bahaya ini mungkin timbul dari 

hasil proses produksi atau produk sampingan yang tidak diinginkan. 
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c) Bahaya Faktor Biologi 

Bahaya biologi merupakan suatu penyakit akibat pekerjaan yanng 

sangat beragam jenisnya. Penyakit ini timbul disebabkan oleh virus dan 

bakteri dari hasil proses produk, misalnya tabakosis pada pekerja yang 

sedang melinting tembakau dan bagasosis pada pekerja yang menghirup 

debu-debu organik. 

d) Bahaya Faktor Ergonomis Dan Pengaturan Kerja  

Bahaya ergonomic disebakan oleh pekerjaan yang monoton, berulang 

dan kececepatan tinggi, postur tubuh yang tidak netral dan kurang istrahat. 

Sehinggah perlu mengatur pekerjaan ditempat kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan pekerja, bukan mengharapkan pekerja untuk menyesuaikan 

diri. Hal ini dilakukkan dari posisi mesin produksi sampai penyimpanan 

alat-alat. Penyusunan tempat kerja dan tempat duduk yang sesuai harus 

diatur sedemikian mungkin sehingga tidak ada pengaruh yang berbahaya 

bagi kesehatan. Menurut (ILO), 2013) untuk desain ergonomis yang 

efektif adalah dengan menyediakan stasiun kerja, peralatan dan 

perlengkapan yang nyaman dan efisien bagi pekerja untuk digunakan. 

Cara bekerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

ketegangan otot, kelelahan yang berlebihan atau gangguan kesehatan yang 

lain. 

2.7 Risiko  

Menurut Soputan, (2014) Risiko ialah suatu yang berorientasi pada 

ketidakpastian terhadap suatu kejadian atau keadaan dalam jangkah waktu 

tertentu, dimana kejadian tersebut membawa dampak kerugian atau kesialan 

yang dapat mempengaruh kelangsungan hidup dari perusahaan. Risiko 

merupakan suatu peristiwa kerjadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya 

dengan tingkat konsekuensi cedera tinggi, sedang, dan kecil mungkin terjadi, 

akan tetapi tergantug pada pengelolahannya serta cara mencegahnya.  

Pada umumnya risiko dipandang bagaikan suatu hal yang negatif, seperti 

bahaya, kesialan, kerugian, dan konsekuensi lainya. Kerugian atau kesialan 

yakni karakter dari ketidakpastian yang semestinya harus dipahami dan 
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dijalankan secara efektif oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai bagian 

dari strategi. Sehingga dapat menjadi value added dan menunjang keberhasilan 

tuajuan organisasi. Risiko dapat diperhitungkan melalui kemungkinan terjadi 

kejadian dan akibat yang ditimbulkan atau konsekuensinnya. Sehingga dengan 

analisis dan evaluasi semua peristiwa yang mengakibatkan risiko potensi 

berbahaya, maka dilakukan upaya meminimalisasi atau pengendalian agar 

tidak menimbulkan kerugian yang besar. 

2.8 Manajemen Risiko 

Menurut Ramli, (2010) manajemen risiko merupakan suatu bentuk upaya 

dalam mengelolah kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya 

peristiwa yang tidak diinginkan secara terperinci, terencana dan terstruktur 

dalam suatu sistem yang baik. Kegiatan yang dilakakukan dalam 

menyelasaikan risiko atau potensi bahaya yang telah diketahuin (malalui 

rencana atau observasi) untuk meminimalkana kejadian yang menimbulkan 

dampak buruk. Sehingga akan membentuk suatu rangkain aktifitas yang 

berkaitan lansung dengan risiko dan di dalamnya terdapat unsur perencanaan 

(plan), unsur penilaian (assesment) dalam bentuk identifikasi dan analisa, 

unsur penyelesaian (handling), serta unsur pengamatan (monitoring) risiko. 

Dari uraiaan diatas terdapat beberapa tujuan manajemen risiko sebagi 

berikut (Standards Australia 1999): 

a) Meminimalkan dampak bahaya yang meluas 

b) Memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi 

c) Dapat melaksanakan program manajemen secara efisien 

d) Peningkatan pengambilan keputusan 

e) Penyusunan programa yang tepat  

f) Menciptakan manajeman yang tanggap dalam menaggulangi bahaya  

Manajemen risiko merupakan suatu hal penting dalam keberlansungan suatu 

usaha atau bisnis yang digunakan sebagai alat untuk melindungi perusahaan 

dari kemungkinan kejadian yang menimbulkan kerugian. Dengan 
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melaksanakan manajemen risiko pada perusahaan sehingga dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut (Ramli 2010): 

a) Menjamin kelansungan usaha dengan meminimalkan risiko pada kegiatan 

yang menimbulkan bahaya 

b) Menekan pengeluaran biaya pada kejadian yang tidak diinginkan 

c) Menumbuhkana rasa aman bagi para investor dalam menginvestasi 

sahamnya 

d) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam mengatasi risiko  

e) Memenuhi persyaratan dan peraturan undang-undang yang berlaku 

2.9 HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk Control) 

Menurut Zamani, (2014) HIRARC atau kepanjangan dari hazard 

identification, risk assesment, and risk control ialah serangkaian proses 

rekognisi bahaya yang terjadi dalam suatu kegiatan atau pekerjaan yang 

dilakukan secara rutin maupun non-rutin, kemudian melakukan penilaian risiko 

dari bahaya tersebut, serta membuat program pengendalian risiko agar dapat 

diminimalisir tingkat risiko yang lebih rendah dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dan memutuskan apakah risiko yang ada dapat 

diterima atau tidak.  

Menurut OHSAS, (2007) HIRARC yakini suatu elemen pokok dalam 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan langsung 

dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya. Identifikasi bahaya dan 

penilaian risiko, serta pengendalian harus dilakukan pada setiap pekerjaan, baik 

itu pekerjaan secara rutin maupun non-rutin, pekerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja  tetap maupun kontrak, contractors atau suppliers, dan kegiatan yang 

keluar atau masuk pada tempat kerja seperti perlatan, fasilitas atau personal. 

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dapat dilakukan oleh pekeja yang 

memeliki kemampuan sesuai dengan standar ketetapan perusahaan . 

Ada tiga bagian utama dalam HIRARC, yaitu: melakukan identifikasi 

terhadap bahaya dan dampaknya, dilanjutkan dengan melakukan penilaian 

risiko bahaya yang ada, setelah itu merekomendasikan pengendalian risiko 

yang akan dijalankan (OHSAS 2007). 
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2.9.1 Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Menurut Gunawan, (2015) Identifikasi bahaya merupakan suatu upaya 

sistematis  untuk mengetahui adanya potensi bahaya dilingkungan kerja. Jika 

sifat dan karakteristik dapat diketahui, maka dapat diwaspadai serta 

melalukkan pengendalian agar tidak menimbulkkan kecelakaan kerja. 

Identifikasi bahaya memfokuskan pada suatu pekerjaa yang kritis berakibat 

terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, serta mengamati bahaya yang 

berhubungan lansung dengan peralatan tertentu. Dalam mengidentifkasi 

harus terlebih dahulu mengetahui jenis pekerjaan yang terdapat perusahaan, 

terutama bagi pekerja sebelum melakukan pekerjaan dan memahami kondisi 

pekerjaan masing – masing. Setelah itu, melakukan analisis identifikasi 

bahaya sesuai dengan beberapa langkah-langkah berikut: 

1. Melibatkan pekerja. 

2. Orang yang menganalisis memiliki pemahaman dari pekerjaan. 

3. Review sejarah kecelakaan kerja. 

4. Diadakan diskusi bersama pekerja yang menduduki posisi yang dinilai 

memiliki risiko.  

5. Adanya peringkat dan prioritas untuk pekerjaan yang berbahaya, 

6. Outline langkah-langkah atau tugas. 

Dalam menyusun identifikasi bahaya, maka diperlukan tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Event Hazard Risk Explanation 

    

 

2.9.2 Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Menurut Standards Australia, (1999) Penilaian risiko yakni serangkaian 

prosedur perhitungan dalam pemeringkatan tingkat potensi bahaya yang 

dapat timbul. Tujuan penilaian risiko ialah untuk memastikan pemantauaan 

risiko dari proses, operasi atau kegiatan yang dilakukan terdapat pada tingkat 

yang dapat diterima atau tidak. Untuk dapat menghitung nilai risiko terdapat 
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dua parameter yang digunakan yaitu Likelihood (tingkat kemungkinan) dan 

Severity (tingkat keparahan). Nilai dari likelihood dan severity akan 

digunakan untuk menentukan risk rating. Risk rating adalah nilai yang 

menunjukkan risiko yang ada berada pada tingkat rendah, menengah, tinggi, 

atau ekstrim.  

a) Likehood (Peluang Kemungkinan Terjadinya) 

Likelihood merupakan kemungkinan terjadinya konsekuensi dengan 

sistem pengaman yang ada. Kriteria Likehood yang digunakan adalah 

frekuensi dimana dalam perhitunganya secara kuantitatif berdasarkan data 

atau histori perusahaan dalam kurun waktu tertentu. 

Tabel 2.2 Skala Peluang Kemungkinan Terjadin (Likehood) 

LIKEHOOD 

Level Kriteria 
Deskripsi 

Kualitatif Semi Kualitatif 

1 Rare 

Sangat jarang terjadi/ dapat 

diperkirakan atau tidak, tetapi 

tidak hanya saat keadaan yang 

ekstrim 

Kurang dari 1 kali 

dalam 10 tahun 

2 Unlikely  
Kemungkinan kecil bisa 

terjadi/terjadi pada suatu waktu 

Terjadi 1 kali dalam 

10 tahun 

3 Posible  
Seharusnya mungkin terjadi 

atau mungkin telah terjadi 

1 kali per 5 tahun 

atau 1 kali per tahun 

4 Likely  

Kemungkinan besar dapat 

terjadi dengan mudah atau 

kemungkin muncul dalam 

keadaan yang paling banyak 

terjadi 

Lebih dari 1 kali per 

tahun hingga 1 kali 

per bulan 

5 Almost certain  

Hampir pasti terjadi atau sering 

terjadi dalam keadaan yang 

paling banyak 

Lebih dari 1 kali per 

bulan 

(Sumber: Australian Standard/New Zealand Standard 4360) 

b) Severity (Tingkat keparahan) 

Severity merupakan tingkat keparahan yang diperkirakan dapat terjadi. 

Kriteria consequences/severity yang digunakan adalah akibat apa yang 
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akan diterima pekerja yang didefinisikan secara kualitatif dan 

mempertimbangkan hari kerja yang hilang. Skala severity terdapat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Skala Tingkat Keperahan (Severity) 

SEVERITY  

Level Kriteria 

Deskripsi 

Kualitatif 
Semi 

Kualitatif 

1 Insignificant  

Tidak signifikan atau 

kejadian tidak 

memberikan kerugian 

atau cenderung pada 

manusia 

Tidak 

menyebabkan 

kehilangan hari 

kerja 

2 Minor  

Menimbulkan cidera 

ringan, kerugian kecil 

dan tidak menimbulkan 

dampak terhadap 

kelangsungan bisnis 

Masih dapat 

bekerja pada 

hari / shift yang 

sama 

3 Moderate  

Cidera berat dan 

dirawat dirumah sakit, 

tidak menimbulkan 

cacat tetap, kerugian 

financial sedang 

Kehilangan hari 

kerja dibawah 3 

hari 

4 Major  

Menimbulkan cidera 

parah dan cacat tetap 

serta kerugian financial 

besar yang 

menimbulkan dampak 

terhadap kelangsungan 

bisnis 

Kehilangan hari 

kerja 3 hari atau 

lebih 

5 Catatrophic  

Mengakibatkan korban 

meninggal dan 

kerugian parah atau 

bencan, bahkan dapat 

menghentikan kegiatan 

bisnis 

Kehilangan hari 

kerja selamanya 

(Sumber: Australian Standard/New Zealand Standard 4360) 

c) Analisa Likehood dan Severity  

Parameter yang digunakan dalam menentukan penilaian risiko adalah 

matrik risk rating. Risk rating merupakan suatu gambaran yang 

menggambarkan sebarapa besar tingkat risiko yang timbulkan.  
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Tabel 2.3 Skala Risk Rating 

Likehood 

Severity 
Tidak 

signifikan 
Kecil  Sedang Besar Bencana  

1 2 3 4 5 

Hampir 

pasti 

terjadi 

5 M H H E E 

Sering 

terjadi  
4 M M H H E 

Dapat 

terjadi 
3 L M M H H 

Kadang-

kadang 

terjadi 

2 L L M M H 

Sangat 

jarang 

terjadi 

1 L L L L M 

 (Sumber: Australian Standard/New Zealand Standard 4360) 

Menurut Tambunan, (2019) dalam menentukan risk rating dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut: .  

𝑅𝑅 =  𝐿 𝑥 𝑆      (1) 

Kriteria skor penilaian dalam matrik risk rating terdapat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Kriteria Skor Penilaian 

No Tingkat Risiko Kriteria Penilaian 

1 Extreme 20 – 25  

2 High  10 – 19  

3  Medium  5 – 9 

4 Low 1 – 4  

(Sumber: Australian Standard/New Zealand Standard 4360) 

Notasi yang digunakan : 

L : Likehoode 
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S : Severity 

E : Extrem/Risiko ekstrim 

H : High/Risiko tinggi 

M : Medium/Risiko sedang 

L : Low/Risiko rendah 

2.9.3 Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Menurut Menurut OHSAS 1800:1 (2007) Pengendalian risiko merupakan 

suatu upaya dalam menanggulangi risiko potensi bahaya yang ada pada 

lingkungan kerja. Risiko potensi bahaya tersebut mampu dikendalikan 

melalui keputusan suatu ukuran prioritas terlebih dahulu dan akhirnya dapat 

mengakomodasikan dalam penentuan pananggulangan risiko yang disebut 

Hirarki Pengendalian Risiko. Hirarki pengendalian risiko terdiri dari lima 

level atau tingkatan yaitu eliminasi, subtitusi, engineering control, 

administrative control, dan alat pelindung diri (APD) sebagai berikut: 

 

(Sumber: Pratama, 2015) 

Gambar 2.1 Hirarki Pengendalian Risiko 

 

1. Eliminasi  

Eliminasi ialah menghapuskan suatu pekerjaan yang berbahaya seperti 

mesin, peralatan, proses, atau bahan kimia dalam suatu pekerjaan dengan 

maksud untuk melindungi pekerja. Penghapusan bahaya adalah suatu 
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prosedur yang paling efektif digunakan sehingga tidak hanya bergantung 

kepada perilaku pekerja dalam mengatasi risiko tersebut. Akan tetapi 

penghapusan terhadap bahaya secara pasti tidaklah mudah dan praktis. 

Misalnya bahaya saat terjatuh, area lingkungan kerja yang kecil atau 

sempit, bahaya kebising, dan bahaya zat kimia. Semua ini harus 

dieliminasikan jika memiliki potensi yang berbahaya.  

2. Substitusi 

Substitusi merupakan suatu cara dalam upaya pengendalian risiko 

dengan menggantikan atau mengubah raw material, proses, mesin, system 

operasi, maupun peralatan dari yang berpotensi bahaya sehingga menjadi 

lebih dan tidak berbahaya. Melalui pengendalian ini dapat meminimalkan 

bahaya dan risiko dengan perubahan sistem ataupun rancangan ulang. 

Misalnya sistem otomatisasi pada mesin dengan maksud menekan 

hubungan anatar mesin-mesin yang berbahaya dengan pekerja, memakai 

bahan pembersih kimia yang kurang berbahaya, mengurangi kecepatan, 

kekuatan serta arus listrik, mengganti bahan baku padat yang 

menimbulkan debu menjadi bahan yang cair atau bersih. 

3. Engineering Control  

Egineering control merupakan suatu hal yang dapat dilakukan dengan  

mengasingkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya 

human error (kesalahan manusia). Misalnya suatu unit sistem yang 

terpasang mesin atau peralatan. 

4. Administrative Control  

Administrative control ialah suatu pengendalian bahaya yang dapa 

dilakukan dengan modifikasi atau mengubah pada interaksi antara pekerja 

dengan lingkungan kerja. Misalnya rotasi kerja, training, pengembangan 

standar kerja (SOP), shift kerja, dan house keeping.  

5. Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat pelindung diri (APD) merupakan suatu peralatan yang dibuat 

untuk melindungi diri dari bahaya di lingkungan kerja serta zat pencemar, 
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agar tetap selalu aman dan sehat. Terdapat beberapa langkah-langkah 

keselamatan kerja dalam menggunakan APD, yaitu: 

a) Selalu menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja  

b) Bicarakanlah, apabila peralatan pelindung pribadi yang digunakan tidak 

tepat untuk pekerjaan, atau tidak nyaman atau tidak sesuai sebagaimana 

mestinya dengan mengatakan kepada rekan-rekan kerja atau kepada 

supervisor. 

c) Tetap selalu diberitahukan pastikan lingkungan kerja selalu 

terinformasi tentang sifat dari bahaya atau risiko yang mungkin dapat 

terjadi.  

d) Perhatikan alat pelindung diri yang digunakan, dengan tidak merusak 

atau merubah kemampuan alat pelindung diri sehingga fungsin 

kegunaannya dapat berkurang. Karena kondisi alat pelindung diri 

menentukan manfaat perlindungan yang diberikannya.  

e) Lindungi keluarga, jangan sampai membawa kontaminasi bahaya dari 

tempat kerja ke keluarga atau teman-teman anda dirumah, tinggalkan 

alat pelindung diri ditempat kerja. 

2.11 Ergonomi 

Menurut Silalahi, (1991) Ergonomi adalah ilmu yang dapat menyesuaikan 

peralatan dan perlengkapan dengan kemampuan esensial manusia untuk 

memperoleh output yang optimal. Ergonomi merupakan suatu hal yang 

mengakaji interface antara manusia dengan komponen system. Manusia 

memiliki segala keterbatasan dan kemampuan dalam menekan hubungan 

yang optimal antara pekerjaan dengan lingkungan kerja sehingga dapat 

mencipakan suatu sistem kerja yang baik dalam meningkatkan performansi, 

keamanan dan kepuasan pengguna.   

Ergonomi juga dapat berfungsi dalam membantu karyawan, manajemen, 

perusahaan serta pemerintah untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja, 

meningkatkan efisiensi pemakaian otot dan energi, meningkatkan 

kenyamanan, meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meminimalkan risiko 

penyakit akibat kerja, meminimalkan risiko kelelahan, menyingkirkan risiko 
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kebosanan, menekan angka ketidakhadiran karyawan, dan meminimalkan 

biaya tidak terduga.  

2.11 Visual display 

Visual display merupakan suatu display yang memberikan informasi 

kepada pekerja melalui penglihatan, dengan kata lain visual display adalah 

bagian dari lingkungan yang perlu memberikan informasi pada pekerja agar 

tugas-tugasnya menjadi lancar. Visual display bertujuan sebagai suatu sistem 

koneksi yang dapat mengkaitkan antara fasilitas kerja dengan manusia, antara 

mesin kepada manusia, serta antara manusia dengan lingkungan kerjanya. 

Display dapat dapat digunakan sebagai suatu sarana berkomunikasi  yang 

dapat mengkaitkan antara fasilitas dengan manusia. Dalam melakukan 

kegiatannya, manusia bergantung pada penglihatan yang  memiliki 

kemampuan dengan keterbatasan. Sehingga oleh sebab itu display memiliki 

peran penting dalam menyampakai suatu informasi dengan cepat dan tepat  

kepada pekerja.  Display terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama, Display Statis 

yang dapat memberikan informasi tanpa dipengaruhi oleh variabel waktu, 

misalnya peta. Kedua, Display Dinamis yang berpengaruh pada variabel 

waktu, misalnya speedometer pada motor atau mobil yang dapat memberikan 

informasi kecepatan saat mengendarai kendaraan. 

 


