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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Tinjauan Perusahaan 

4.1.1 Deskripsi Perusahaan 

CV. Delta Raya merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang 

manufaktur (furniture) dan eksporter dengan memproduksi barang sesuai dengan By 

Order, yaitu memproduksi barang sesuai dengan pesanan pelanggan. Perusahaan 

menganggap manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi tercapainya 

tujuan perusahaan yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen. Agar kebutuhan 

konsumen dapat terpenuhi, perusahaan memberikan kualitas terbaik khususnya pada 

kebutuhan furniture.  

 

4.1.2 Proses Produksi 

Pada proses produksi furniture perusahaan Mempunyai bermacam – macam 

seksi dalam proses Produksi keseluruhan berikut uraian dari beberapa macam seksi 

proses produksi yang terdapat pada CV. Delta Raya 

1. Pemilihan kayu 

2. Proses Jointer, laminating, cutting 

3. Proses boor 

4. Assbling (Perakitan) 

5. Penghalusan/Pengamplasan 

6. Pengecatan 

7. Pengecekan quality control 

8. Packing 

Dari seluruh proses ini, penulis hanyafokus di bangian pemilihn 

kayu,pemotongan kayu pengeboran kayu, penghalusan kayu dan pengecatan kayu 

dengan pertimbangan hasil perhitungan tersebut yang terjadi di perusahaan. 
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4.1.3 Lokasi Perusahaan 

Penentuan suatu lokasi perusahaan merupakan salah satu factor yang sangat 

penting bagi efisiensi suatu perusahaan. Pemilihan lokasi yang tepat bagi perusahaan 

adalah pemilihan lokasi yang paling baik dan menguntungkan jika dilihat dari segi 

bahan baku, tenaga kerja sumber energy dan sebagainya. CV.Delta Raya ini 

bertempat di kota batu tidak jauh dari perkotaan, tepatnya berada di lokasi Jl. 

Hasanudin, Junrejo Kota Batu, Jawa Timur jika ditinjau dari peta : 

 

 
Sumber : Google maps 

Gambar 4.1 Lokasi CV. Delta Raya 
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4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari CV. Delta Raya, dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah : 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi CV. Delta Raya 
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Job Description : 

1. Direktur 

a. Memutuskan dan menentukan peratura dan kebijakan tertinggi perusahaan. 

b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, dll. 

2. Manager 

a. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawan  

b. Mengelola operasional harian perusahaan. 

3. PPIC 

a. Membuat rencana produksi  

b. Membuat rencana pengadaan bahan. 

4. Manager Produksi 

a. Membuat perencanaan dan penjadwalan proses produksi. 

b. Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas dan waktunya sesuai 

dengan perencanaan yang sesuai. 

5. Manager Keuangan 

a. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan dan biaya 

perusahaan. 

b. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan. 

6. Sample Maker 

a. Membuat contoh barang/furniture yang sesuai dengan permintaan buyer 

dan mengkordinasikan kepada kepala produksi. 

7. Maintenance 

a. Membersikan, mengontrol dan merawat seluruh mesin-mesin dan 

peralatan. 

8. Gudang 

a. Melakukan penerimaan barang dan meneliti apakah barang yang ada sesuai 

dengan pembelian. 

b. Mengecek kesesuaian antara surat pesanan pembelian dengan faktur. 
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9. Kepala Pembahanan 

a. Mengatur dan memerintah bawahannya untuk memilih bahan sesuai 

dengan PO yang ada. 

10. Adm Pembahanan 

a. Memilih dan memilah bahan yang bisa di pakai untuk masuk ke divisi 

selanjutnya. 

4.2 Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data ini terdapat 2 jenis data yang diperoleh yaitu : data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh terkait data yang didapatkan oleh peneliti 

berupa wawancara dengan kepala unit, karyawan yang bekerja di area pemilihan 

kayu, pemotongan kayu, pengeboran, penghalusan, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari perusahaan langsung terkait kecelakaan kerja 

pada tahun 2017-2019. 

4.2.1 Pengumpulan Data Primer 

Pada tahap ini pengumpulan data diperoleh dari hasil peneliti sendiri dan dari 

perusahaan secara langsung memberikan data, baik data sekunder yang dimiliki oleh 

CV.Delta Raya maupun data primer yang diperoleh berdasarkan pengamatan 

langsung dan wawancara dengan pihak HRD, kepala unit maupun karyawan yang 

bekerja di area produksi. 

1. Wawancara  

Dalam wawancara ini dilakukan langsung terhadap kepala unit atau HRD pada 

area pemilihan kayu, pemotongan kayu, pengeboran kayu, dan penghalusan kayu 

di CV. Delta Raya. 

2. Observasi dan Dokumentasi 

Pada tahapan observasi ini adalah tahapan dimana membandingkan antara objek 

secara nyata dilapangan dengan berdasarkan standar yang ada. Observasi yang 

didapat terkadang masih ada yang belum terlaksana dengan baik, contoh : 
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terjadinya kecelakaan kerja pada tiap mesin produksi. Berikut dokumentasi 

proses produksi pada CV. Delta Raya dapat dilihat pada gambar 4.3 sampai 4.7  

dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Proses Pemotongan Kayu 

 

 

Gambar 4.4 Proses Pengeboran Kayu 
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Gambar 4.5 Proses Penghalusan Kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Proses Pengecatan Produk 
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Gambar 4.7 Proses Perakitan Produk 

4.2.2 Pengumpulan Data Sekunder 

 Pengumpulan data ini diperoleh data dari dari perusahaan. Data tersebut 

merupakan data historis kecelakaan kerja pada tahun 2017-2019 pada area pemilihan 

kayu, pemotongan kayu, pengeboran kayu, dan penghalusan kayu di CV. Delta Raya. 

Data historis kecelakaan kerja ini digunakan sebagai data pendukung untuk 

menyelesaikan pengerjaan.  

Tabel 4.1 data historis kecelakaan kerja 

No Jenis Kecelakaan Efek Frekuensi Penyebab 

1 Kejatuhan kayu Dapat menimbulkan 

cedera, cacat dan kematian. 
3 

Susunan kayu yang 

berantakan 

2 
Terkena serbuk 

pemotongan kayu 
Dapat menimbulkan iritasi 

pada mata, sesak nafas. 
3 

Pekerja kurang fokus 

atau kelelahan saat 

proses pemotongan 

3 Terjatuh Dapat menibulkan cedera, 

cacat dan kematian 
2 

Di sebabkan karena 

faktor lantai prosduksi 

yang licin 

4 
Mata terkena 

serpihan kayu 
Dapat menimbulkan iritasi 

pada mata 
3 

Pekerja tidak memakai 

APD (sarung tangan dan 

masker) 

5 

Tangan robek 

terkena mesin 

amplas 

Dapat menimbulkan 

cedera, goresan dan cacat. 
2 

Pekerja tidak memakai 

APD (sarung tangan, 

kacamata dan masker) 



34 
 

 
 

6 
Terkena kayu yang 

kasar 

Dapat menimbukan lecet 

pada tangan, kemasukan 

serpihan kayu. 

3 

Pekerja tidak memakai 

APD (sarung tangan, 

kacamata dan masker) 

7 
Tergores mesin 

potong 

Dapat menimbulkan cedera 

dan cacat. 
3 

Pekerja tidak memakai 

APD (sarung tangan, 

kacamata dan masker) 

8 Kebisingan 

Produktivitas dapat  

menurun, menyebabkan 

stres. 

3 
Pekerja tidak memakai 

APD (ear plug) 

9 Kejatuhan part Dapat menimbulkan cedera 

dan cacat. 
2 

Susunan part yang 

berantakan 

10 
Gangguan 

pernafasan 

Dapat mengakibatkan 

sesak nafas dan 

produktivitas menurun. 

2 
Pekerja tidak memakai 

APD (masker) 

11 
Bau bahan kimia 

yang menyengat 

Dapat mengakibatkan 

sesak nafas dan 

produktivitas menurun. 

3 
Pekerja tidak memakai 

APD (masker) 

12 

Terkena bagian 

mesin yang 

permukaan tajam 

Dapat menimbulkan cedera 

dan cacat. 
2 

Pekerja tidak memakai 

APD (sarung tangan, 

kacamata dan masker) 

13 Tangan terjepit 
Dapat menimbulkan cedera 

dan goresan. 
3 

Pekerja kurang 

fokus/kelelahan saat 

proses produksi 

 

Keterangan kriteria kecalakaan :  

Ringan = kecelakaan yang membutuhkan pengobatan di hari itu dan dapat 

melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat kurang dari 1 hari. 

Sedang = kecelakaan yang membutukan pengobatan dihari itu dan tidak bisa 

melakukan pekerjaan kembali atau istirahat kurang dari 2 hari 

Berat= kecelakaan yang mengalami amputasi hingga kegagalan fungsi tubuh. 

Menurut Handayani, D. I., & Prihatiningsih, T. (2018) Skala frekuensi : 

Nilai 1 : hampir tidak pernah terjadi/ sangat kecil kemungkinan terjadi. 
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Nilai 2 :  mungkin terjadi/ jarang terjadi.  

Nilai 3 :  hampir pasti terjadi/ sangat besar kemungkinan terjadi/ sering terjadi 

atau terus menerus terjadi. 

 

4.3 Pengelolahan Data 

4.3.1 Hieararchycal Task Analysis (HTA) 

Pada tahap ini, setiap proses dijabarkan secara mendetail pekerjaan apa saja 

yang dilakukan oleh operator. Pembuatan dalam bentuk bagan-bagan di mana suatu 

proses yang terdiri dari beberapa operasi dan operasi tersebut tersusun atas sub-sub 

operasi lain yang mengikutinya. Data diperoleh oleh pengamatan secara lansung dan 

dengan wawancara dengan pembimbing perusahaan. Dan berdasarkan hasil 

wawancara di dapatkan beberapa jenis pekerja yang sering terjadi kecelakaan terjadi 

di lantai produksi.  

Tabel 4.2. Identifikasi Bahaya dan Resiko 

Kejadian Penyebab Potensi Bahaya Risiko 

Pemilihan kayu 
Susunan kayu 

yang berantakan 

Terjatuhan kayu saat 

mengambil atau memilih 

kayu 

Cedera, Cacat dan  

Kematian 

Proses pemotongan 

kayu 

Pekerja kurang 

fokus/kelelahan 

saat proses 

pemotongan 

Mesin potong mengenai 

tangan 
Cedera dan Cacat 

Proses penghalusan 

Pekerja tidak 

memakai APD 

(sarung tangan, 

kacamata dan 

masker) 

Gerinda pada mesin 

penghalus mengenai 

tangan pada saat 

penghalusan 

Cedera dan Cacat 

Proses pengeboran 

Pekerja tidak 

memakai APD 

(sarung tangan 

Serpihan kayu dari 

pengeboran mengenai 

mata saat pengeboran 

Cedera dan Cacat 
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dan kaca mata) 

Proses pengecatan 

Pekerja tidak 

memakai APD 

(masker) 

Gangguan pernapasan 

saat pengecatan kayu 

Gangguan 

pernapasan 

 

 HTA PADA PROSES PEMILIHAN KAYU 

1.1
Memilih kayu

PROSES PEMILIHAN KAYU

1. Mengambil kayu 2. Penyimpanan

1.2
Mengambil kayu yang 

dipilih

2.1
Meletakkan kayu ke 

mesin potong

Gambar 4.7. HTA Pemilihan kayu 

 

Gambar 4.7 merupakan HTA pemilihan kayu yang terdapat 2 pekerjaan inti 

yaitu pemotongan kayu dan penyimpanan kayu. Pada proses pemilihan ada 2 sub 

pekerjaan memilih kayu dan mengambil kayu yang di pilih sedangkan pada proses 

penyimpanan ada 1 sub yaitu meletakan kayu sesudah dipilih. 
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 HTA PADA PROSES PEMOTONGAN KAYU 

PROSES PEMOTONGAN

1. Memotong Kayu 2. Penyimpanan

1.1
Menyalakan mesin 

potong

1.2
Mengambil kayu

1.3
Meletakkan kayu 

diatas meja

1.4
Memotong kayu 

sesuai ukuran

2.1
Meletakkan hasil 

pemotongan kayu

 

Gambar 4.8. HTA Pemotongan kayu 

 Gambar 4.8 Merupakan HTA pemotongan kayu yang terdapat 2 pekerjaan inti 

yaitu pemotongan kayu dan penyimpanan kayu. Pada proses pemotongan ada 4 

sub pekerjaan yaitu menyalakan mesin potong, mengambil kayu, memposisikan 

kayu diatas meja, memotong kayu sesuai ukuran. Sedangkan pada proses 

penyimpanan ada 2 sub pekerjaan yaitu meletakan hasil pemotongan kayu dan 

membuang sisa dari pemotongan kayu. 

 HTA PADA PROSES PENGHALUSAN 

PROSES PENGHALUSAN

2. Penyimpanan

1.1
Menyiapkan mesin 

penghalus

1.2
Mengambil kayu

1.3
Memposisikan kayu 
diatas meja mesin

1.4
Menghaluskan 

keempat sisi kayu 
dengan mesin

2.1
Meletakkan kayu 
pada tumpukkan

1.1
Proses penghalusan 

Material Kayu

 

                                                        Gambar 4.8. HTA Penghalusan 
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 Gambar 4.8 merupakan HTA dari penghalusan kayu yang terdapat 2 pekerjaan 

inti yaitu penghalusan dan penyimpanan. Pada proses penghalusan ada 4 sub pekerja 

yaitu menyalakan mesin penghalus, mengambil kayu, memposisikan kayu pada meja 

mesin, menghaluskan keempat sisi kayu menggunakan mesin. Pada proses 

penyimpanan ada 2 sub pekerjaan yaitu meletakan hasil dari penghalusan dan 

membuang bagian sisa dari penghalusan kayu.  

 HTA PADA PROSES PENGEBORAN 

PROSES PENGEBORAN

1. Pengeboran kayu 2. Penyimpanan

1.1
Menyalakan mesin 

bor

1.2
Mengambil kayu

1.3
Memposisikan kayu 

pada mesin bor

1.4
Menarik tuas pada 

mesin bor

2.1
Meletakkan kayu 
hasil pengeboran

 

Gambar 4.9. HTA Proses Pengeboran 

 Gambar 4.9 merupakan HTA proses pengeboran yang terdiri dari 2 pekerjaan 

utama yaitu pengeboran kayu dan penyimpanan. Pada proses pengeboran ada 4 sub 

pekerjaan yaitu menyalakan mesin bor, mengambil kayu yang suda di haluskan 

sisinya, memposisiskan kayu, dan menarik tuas mesin untuk menekan mata bor ke 

kayu. Pada proses penyimpanan ada 2 sub pekerjaan yaitu meletakan kayu kayu hasil 

bor dan membuang serbuk sisa pengeboran. 
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 HTA PADA PROSES PENGECATAN 

PROSES PENGECATAN

1. Pengecatan kayu 2. Penyimpanan

1.1
Menyalakan mesin 

kompresor 

1.2
Mengambil kayu

1.3
Memposisikan kayu 

pada meja 
kompresor

1.4
Melakukan 
pengecatan 

(painting) pada kayu 
yang dipilih

2.1
Mengambil kayu 
hasil pengecetan

2.2
MeLetakan kayu 
hasil pengecetan

 

                                               Gambar 4.10. HTA Proses Pengecatan  

 Gambar 4.10 merupakan HTA proses pengecatan yang memiliki 2 pekerjaan 

inti yaitu pengecatan kayu dan penyimpanan. Pada pengecatan ada 4 sub yaitu 

menyalakan mesin kompresor, mengambil kayu yang akan di lakukan pengecatan, 

memposisikan kayu pada mesin kompresor dan melakukan pengecatan (painting) 

pada kayu yang telah di pilih. Pada proses penyimpanan ini terdapat 2 sub pekerjaan 

yaitu meletakan hasil kayu pengecatan untuk di keringkan dan mengambil kayu 

pengecatan yang sudah kering. 

4.3.2 Klasifikasi Task Unreability 

 Pengklasifikasian task unreability bedasarkan wawancara dengan nara sumber 

atau pembimbing lapangan juga yang berpengalaman pada masing- masig bidangnya. 

Alasan menggunakan pembimbing lapangan merupakan orang ang bertugas 

mengawasi dan juga bertanggung jawab atas jalanya suau proses, oleh karena itu 

pembimbing lapangan sangat engetahui alur proses produksi di perusahaan tersebut. 

Nila nominal human unreaility di tentukan berdasarka table ganaeric task Categories 

(GTC) yang di tunjukan pada table 4.3 
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Tabel 4.3 Generic Task 

Tipe Kategori Task 
Nominal Human 

Unreliability 

A 

Operasi tidak dikenal, dijalankan tanpa tahu 

konsekuensinya. 
0,55 

B 

Operasi merubah suatu sistem tanpa prosedur 

atau pengawasan.  
0,26 

C 

Operasi yang kompleks, membutuhkan skills 

yang tinggi.  
0,16 

D 

Operasi yang mudah, bisa diandalkan 

keberhasilannya.  
0,09 

E 
Operasi rutin, sering dilakukan, sudah terlatih. 0,02 

F 

Operasi merubah suatu sistem dengan proses 

checking. 

0,003 

 

G 
Operasi sudah dikenal, sering dikerjakan, 

sudah ada standarnya, sangat terlatih, 

dilakukan oleh orang pengalaman, mengetahui 

kesalahan yang mungkin terjadi dengan 

tersedianya waktu untuk koreksi tanpa 

bantuan operator khusus. 

0,0004 

 

H 
Operasi sudah otomatis, tetapi masih 

memerlukan tindakan koreksi dan 

pengawasan. 

0,00002 

 

 

Berikut merupakan klasifikasi Task unreability dari tiap-tiap proses operasi. 

 Task Unreability proses pemilihan kayu 

Tabel 4.4 Klasifikasi Task Unreability Proses Pemilihan Kayu 

No No.Task Deskripsi 
Tipe Generic 

Task 

Nilai Nominal 

Human 
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Unreability 

1 1.1 Memilih kayu D 0,09 

2 1.2 
Mengambil kayu 

yang di pilih 
C 0,16 

3 2.1 
Meletakan kayu ke 

mesin potong 
G 0,0004 

Keterangan : 

- Task 1.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 

- Task 1.2 diidestifikasikan ke dalam tipe generic task C dengan nilai 0,16 

- Task 2.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task G dengan nilai 0,0004 

 Task Unreability proses pemotongan kayu 
Tabel 4.5 Klasifikasi Task Unreability Proses Pemotongan Kayu 

No 
No 

Task 
Deskripsi 

Tipe 

Generic 

task 

Nilai Nominal 

Human 

Unreability 

1 1.1 
Menentukan dimensi kayu yang 

akan di potong 
G 0,0004 

2 2.1 Menyalakan mesin potong E 0,02 

3 2.2 Mengambil balok kayu E 0,02 

4 2.3 
Memposisikan kayu pada meja 

mesin 
D 0,09 

5 2.4 Memotong kayu sesuai ukuran C 0,16 

6 3.1 Meletakan kayu hasil 

pemotongan 

E 0,02 

Keterangan : 

- Task 2.1 diidentifikasikan  ke dalam tipe generic  task G dengan nilai 0,0004 

- Task 2.2 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

- Task 2.3 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

- Task 2.4 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 
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- Task 3.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task C dengan nilai 0,16 

- Task 3.2 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

 

 Task Unreability proses penghalusan kayu 

Tabel 4.6 Klasifikasi Task Unreability proses Penghalusan kayu 

No 
No. 

Task 
Deskripsi 

Tipe 

generic 

task 

Nilai Nominal 

Human 

Unreability 

1 1.1 
Menyalakan mesin 

penghalus 
E 0,02 

2 1.2 Mengambil kayu E 0,02 

3 1.3 
Memposisikan kayu 

pada meja mesin 
D 0,09 

4 1.4 

Menghaluskan 

keempat sisi kayu 

dengan mesin 

C 0,16 

5 2.1 
Meletakan kayu pada 

tumpukan 
E 0,02 

Keterangan : 

- Task 1.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

- Task 1.2 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

- Task 1.3 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 

- Task 1.4 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task C dengan nilai 0,16 

- Task 2.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

 Task Unreability proses pengeboran kayu 

Tabel 4.7 Klasifikasi Task unreability Proses pengeboran kayu 

No 
No 

Task 
Deskripsi 

Tipe 

Generic 

Task 

Nilai Nominal 

Human 

Unreability 
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1 1.1 Menyalakan mesin bor D 0,09 

2 1.2 Mengambil kayu D 0,09 

3 1.3 Memposisikan kayu ke mesin bor C 0,16 

4 1.4 Menarik tuas pada mesin bor C 0,16 

5 2.1 Meletakan kayu hasil pengeboran E 0,02 

Keterangan : 

- Task 1.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task  D dengan nilai 0,09 

- Task 1.2 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 

- Task 1.3 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task  C dengan nilai 0,16 

- Task 1.4 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task C dengan nilai 0,16 

- Task 2.1 diidentifikasikan ke dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

 

 Task unreability proses pengecatan 

Tabel 4.8 Klasifikasi Task Unreability Proses Pengecatan 

No 
No. 

Task 
Deskripsi 

Tipe 

generic 

task 

Nilai Nominal 

Human 

Unreability 

1 1.1 Menyalakan mesin kompresor D 0,09 

2 1.2 Mengambil kayu D 0,09 

3 1.3 
Memposisikan kayu pada meja 

kompresor 
E 0,02 

4 1.4 
Melakukan pengecatan (paiting) 

pada kayu yang di pilih 
C 0,16 

5 2.1 
Mengambil kayu hasil 

pengecatan 
D 0,09 

6 2.2 
Meletakan kayu hasil 

pengecatan 
E 0,02 

Keterangan : 

- Task 1.1 diidentifikasikan dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 
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- Task 1.2 diidentifikasikan dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 

- Task 1.3 diidentifikasikan dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

- Task 1.4 diidentifikasikan dalam tipe generic task C dengan nilai 0,16 

- Task 2.1 diidentifikasikan dalam tipe generic task D dengan nilai 0,09 

- Task 2.2 diidentifikasikan dalam tipe generic task E dengan nilai 0,02 

 

4.3.3 Penentuan Nilai EPC 

 Pentuan nilai EPC dilakukan analisis dengan melihat tabel Error Producing 

Canditional (EPC). Tabel ini memberikan penjelasan tentang kondisi-kondisi 

yang membawa pengaruh negative terhadap perfomasi operator, di mana akan di 

tunjukan pada tabel 4.9 dibawah :  

Tabel 4.9 Error Producing Conditional 

No Error Producing Condition 
Nilai 

EPC 

1 

Ketidakbiasaan dengan sebuah situasi yang 

sebenarnya penting namun jarang terjadi 
17 

2 

Waktu singkat untuk mendeteksi kegagalan dan 

tindakan koreksi 
11 

3 
Rasio bunyi sinyal yang rendah 10 

4 

Penolakan nformasi yang sangat mudah untuk 

diakses 
9 

5 

Tidak adanya alat untuk menyampaikan 

informasi spasial dan fungsional kepada operator 

dalam bentuk operator dapat secara siap 

memahaminya 

8 

6 

Ketidaksesuaian antara SOP dan kenyataan di 

lapangan 
8 

7 

Tidakadanya cara untuk membalikkan kegiatan 

yang tidak diharapkan 
8 
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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 

Penolakkan informasi yang sangat mudah untuk 

diakses 
4 

13 

Ketidaksesuaian antara perasaan dan resiko 

sebearnya 
4 

14 

Ketidakjelasan konfirmasi yang langsung tepat 

pada waktunya dari aksi yang diharapkan pada 

suatu system dimana pengetahuan digunakan 

4 

15 

Operator yang tidak berpengalaman (seperti : 

baru memenuhi kualifikasi namun tidak expert) 
3 

16 

Kualitas Informasi yang tidak baik dalam 

menyampaikan prosedur dan interaksi orang per 

orang 

3 

17 

Sedikit atau tidak ada pengecekan independen 

atau percobaan pada hasil 
3 

18 

Adanya konflik antara tujuan jangka pendek dan 

jangka Panjang 
2,5 

19 

Tidak adanya perbedaan dan input informasi 

untuk pengecekkan ketelitian 
2 
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20 

Ketidaksesuaian antara level edukasi yang telah 

dimiliki oleh individu dengan kebutuhan pekerja 
2 

21 

Adanya dorongan untuk menggunakan prosedur 

yang berbahaya 
2 

22 

Sedikit kesempatan untuk melatih pikiran dan 

tubuh diluar jam kerja 
1,8 

23 
Alat yang tidak dapat diandalkan 1,6 

24 

Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan yang 

diluar kapasitas atau pengalaman dari operator 
1,6 

25 

Alokasi fungsi dan tanggungjawab yang tidak 

jelas 
1,6 

26 

Tidak adanya kejelasan langkah untuk 

mengamati kemajuan selama aktivitas 
1,4 

27 

Adanya bahaya dari keterbatasan kemampuan 

fisik 
1,4 

28 

Sedikit atau tidak adanya hakiki hari dari 

aktivitas 
1,4 

29 
Level emosi yang tinggi 1,3 

30 
Adanya gangguan kesehatan khususnya demam 1,2 

31 
Tingkat kedisiplinan yang rendah 1,2 

32 
Ketidakonsistenan dari tampilan atau prosedur 1,2 

33 
Lingkungan yang buruk atau tidak mendukung 1,15 

34 

Siklus berulang-ulang yang tinggi dari pekerjaan 

dengan beban kerja bermental rendah 
1,1 

35 
Terganggunya siklus tidur normal 1,06 
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36 

Melewatkan kegiatan karena intervensi dari 

orang lain 
1, 05 

37 

Penambahan anggota tim yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan 
1,03 

38 
Usia yang melakukan pekerjaan 1,02 

          

 Berikut merupakan pengklasifikasian EPC pada tiap-tiap proses operasi : 

 Penentuan nilai EPC proses pemilihan kayu 

Tabel 4.10 Penentuan Nilai EPC Proses Pemilihan Kayu 

No 
No. 

Task 
Kegiatan 

Kemungkinan 

Error 

No. 

Tabel 

EPC 

Deskripsi 
Nilai 

EPC 

1 1.1 
Memlih 

kayu 
Tangan tergores 24 

Kebutuhan untuk 

membuat keputusan yang 

diluar kapasitas atau 

pengalaman dari operator 

1,6 

2 1.2 

Mengambil 

kayu yang 

di pilih 

Kayu berjatuhan 34 

Siklus berulang ulang 

yang tinggi dari pekerjaan 

dengan beban kerja 

1,1 

3 2.1 

Meletakan 

kayu ke 

mesin 

potong 

Posisi kayu tidak 

sesuai lintasan 
26 

Tidak adanya kejelasan 

langka untuk mengamati 

kemajuan selama aktifitas 

1,4 

Keterangan : 

- Kegiatan 1.1 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 24 dengan deskripsi 

kebutuhan untuk membuat keputusan yang di luar kapasitas atau pengalaman 

dari operator dengan nilai 1,6 
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- Kegiatan 1.2 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan deskripsi 

siklus berulang ulang yang tinggi dari pekerjaan dengan beban kerja dengan nilai 

1,2 

- Kegiatan 2.1 diklasifikasikan dalam  nomer tabel EPC nomer 26 dengan diskripsi 

tidak adanya kejelasan langka untuk mengamati kemajuan selama aktifitas 

 

 Penentuan nilai EPC proses pemptongan kayu 

Tabel 4.11 Penentuan Nilai EPC Proses Pemotongan Kayu 

No. 

Task 

Aktivitas 

Pekerjaan 

No. 

Tabel 

EPC 

Deskripsi Kemungkinan  Error 
Nilai 

EPC 

No. 

Task 

1.1 

Menetukan 

dimensi kayu 

yang akan di 

potong 

34 

Siklus berulang 

ulang yang tinggi 

dari pekerjaan 

dengan beban kerja 

bermental rendah 

Beberapa bahan baku 

tidak sesuai dimensi 
1,1 1.1 

2.1 

Menyalakan 

mesin potong 
23 

Alat yang tidak 

dapat di andalkan 

dan kurang 

perawatan 

Pekerja dapat 

tersengat aliran listrik 
1,6 2.1 

2.2 

Mengambil 

balok kayu 
34 

Siklus berulang 

ulang yang tinggi 

dari pekerjaan 

dengan beban kerja 

bermental rendah 

Beberapa bahan baku 

tidak tertata dengan 

rapi dan dapat 

menyebabkan bahan 

baku berjatuhan 

1,1 2.2 

2.3 

Memposisikan 

kayu pada 

meja mesin 

19 

Tidak adanya 

perbedaan dari 

input informasi 

untuk pengecekan 

ketelitian 

Beberapa bahan baku 

posisinya tidak sesuai 

lintasan 

2 2.3 

2.4 Memotong 26 Tidak adanya Beberapa bahan baku 1,4 2.4 
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kayu sesuai 

ukuran 

kejelasan langka 

untuk mengamati 

kemajuan selama 

beraktifitas 

tidak sesuai ukuran 

3.1 

Meletakan 

hasil 

pemotongan 

34 

Siklus berulang 

ulang yang tinggi 

dari pekerjaan 

dengan beban kerja 

bermental rendah 

Beberapa part yang 

sudah jadi tidak 

tertata dengan rapi 

dan dapat berjatuhan 

1,1 3.1 

Keterangan : 

- 1.1 mengidentifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan diskripsi 

siklus berulang ulang yang tinggi dri pekerjaan dengan beban kerja bermental 

rendahdengan nilai 1,1 

- 2.1 mengidentifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 23 dengan diskripsi alat 

yang tidak dapat diandalkan dengan nilai 1,6 

- 2.2 mengidentifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan diskripsi 

siklus berulang ulang yang tinggi dri pekerjaan dengan beban kerja bermental 

rendahdengan nilai 1,1 

- 2.3 mengidentifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 19 dengan diskripsi tidak 

adanya perbedaan dari input informasi untuk pengecekan ketelitian dengan nilai 

2 

- 2.4 mengidentifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 26 dengan diskripsi tidak 

adanya kejelasan langkah untuk mengamati kemajuan selama beraktifitas dengan 

nilai 1,4 

- 3.1 mengidentifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan diskripsi 

siklus berulang ulang yang tinggi dari pekrjaan dengan beban kerja mental 

rendah dengan nilai 1,1  

 

 Penentuan nilai EPC proses penghalusan 

Tabel 4.12 Penentuan Nilai EPC Proes Penghalusan 
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No. 

Task 

Aktivitas 

Pekerjaan 

No. 

Tabel 

EPC 

Deskripsi kemungkinan Error 
Nilai 

EPC 

No. 

Task 

1.1 

Menyalakan 

mesin penghalus 
23 

Alat yang tidak 

dapat diandalkan 

Pekerja dapat 

tersengat aliran 

listrik 

1,6 1.1 

1.2 Mengambil part 34 

Siklus berulang 

ulang yang timggi 

dari pekerjaan 

dengan beban kerja 

bermental rendah 

Beberapa part tidak 

tertata dengan rapi 

dan dapat 

menyebabkan part 

berjatuhan 

1,1 1.2 

1.3 

Memposisikan 

part pada meja 

mesin 

19 

Tidak adanya 

perbedaan dari 

input informasi 

untuk pengecekan 

ketelitian 

Posisi Part yang 

tidak sesuai lintasan 

mengakibatkan 

operator tidak 

leluasa dalam 

pengoperasian 

2 1.3 

1.4 

Menghaluskan 

keempat sisi 

part dengan 

mesin 

16 

Operator yang tidak 

berpengalaman 

(seperti : baru 

memenuhi 

kualifikasi namun 

tidak expert) 

Tangan operator 

terkena mesin 

penghalus pada saat 

penghalusan part, 

part yang tidak 

presisi 

3 1.4 

2.1 

Meletakan part 

pada tumpukan 

hasil jadi 

31 

Tingkat 

kedisiplinan yang 

rendah 

Beberapa part tidak 

tertata dengan rapi 

dan dapat 

menyebabkan part 

berjatuhan 

1,2 2.1 

Keterangan : 

- 1.1 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 23 dengan diskripsi alat yang 

tidak dapat diandakan dengan nilai maksimum 1,6 
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- 1.2 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan diskripsi siklus 

berulang ulang yang tinggi dari pekerjaan dengan beban kerja bermental rendah 

dengan nilai 1,1 

- 1.3 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 19 dengan diskripsi tidak 

adanya perbedaan dri input informasi untuk pengecekan ketelitian nilai 2 

- 1.4 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 26 dengan diskripsi tidak 

adanya kejelasan langka untuk mengamati kemajuan selama beraktvitas nilai 1,4 

- 2.1 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC 34 dengan diskripsi siklus berulang 

ulang yang tinggi dari pekerjaan dengan beban kerja berental rendah nilai 1,1 

- 2.2 diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC 36 dengan deskripsi melewatkan 

kegiatan karena intervesi dari orang lain nilai 1,05 

 

 Penentuan nilai EPC proses pengeboran kayu 

Tabel 4.13 Penentuan Nilai EPC Proses Pengeboran Kayu 

 

No 

 

No. 

Task 

 

Kegiatan 

 

Kemungkinan 

error 

No 

Tabel 

EPC 

 

Deskripsi 

 

Nilai 

EPC 

1 1.1 
Menyalakan 

mesin bor 

Tersengat aliran 

listrik 
23 

Alat yang tidak dapat di 

andalkan 
1,6 

2 1.2 
Mengambil 

kayu 
Kayu berjatuhan 34 

Siklus yang berulang 

ulang dai pekerjaan 

denga beba kerja mental 

rendah 

1,1 

3 1.3 

Mempsisikan 

kayu pada mesin 

bor 

Posisi kayu tidak 

sesuai lintasan 
19 

Tidak adanya perbedaan 

dari input informasi 

untuk pengecekan 

ketelitian 

2 

4 1.4 
Menarik tuas 

pada mesin bor 

Kayu terpental 

lepas dari mesin 

bor 

26 

Tidak adanya kejelasan 

langka untuk mengamati 

kemajan selama 

1,4 
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aktivitas 

5 2.1 

Meletakan kayu 

hasil 

pengeboran 

Kayu berjatuhan 34 

Siklus berulang ulang 

yang tinggi 

daripekerjaan dengan 

beban keja bermental 

rendah 

1,1 

Keterangan : 

- 1.1 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 23 dengan deskripsi alat 

yang tidak dapat diandalkan dengan nilai 1,6 

- 1.2 Diklasifikasikan dalam nomer abel EPC nomer 34 engan diskripsi siklus 

berulang ulang yang tingi dari pekrjaan degan beban kerja bermental rendah nilai 

1,1 

- 1.3 Diklasifikasikan dalam noemr tabel EPC nomer 19 degan diskripsi tiak 

adanya perbedaan dari input informasi untuk pengecean ketelitian nilai 2 

- 1.4 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 26 dengan diskripsi tidak 

adanya kejelasan langka untuk mengamati  kemajuan selama beraktivitas nilai 

1,4 

- 2.1 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan diskripsi siklus 

berulang ulang yang tingi dari pekrjaan degan beban kerja bermental rendah nilai 

1,1 

 

 Penentuan nilai EPC proses pengecatan 

Tabel 4.14 Penentuan Nilai EPC Proses Pengecatan 

 

No 

 

No 

Task 

 

Kegiatan 

 

Kemungkinan 

error 

No. 

Tabel 

EPC 

 

Deskripsi 

Nilai 

EPC 

1 1.1 

Menyalakan 

Mesin 

kompresor 

Otot tangan 

tertarik 
23 

Usia yang 

melakukan 

pekerjaan 

1,02 
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2 1.2 
Mengambil 

kayu 

Kayu 

berjatuhan 
34 

Siklus berulang 

ulang yang tinggi 

dari pekerjaan 

dengan beban 

kerja bermental 

rendah 

1,1 

3 1.3 

Memposisikan 

kayu pada 

meja 

kompresor 

Posisi kayu 

tidak sesuai 

lintasan 

31 

Tingkat 

kedisiplinan yang 

rendah 

1,2 

4 1.4 

Melakukan 

pengecatan 

(painting) 

pada kayu yag 

di pilih 

Pengecatan 

yang tidak 

sempurna dan 

berulang ulang 

15 

Operator yang 

tidak 

berpengalaman 

(seperti : baru 

memenui 

kualifikasi namun 

tidak expert) 

3 

5 2.1 

Mengambil 

kayu hasil 

pengecatan 

Kayu 

pengecatan 

yang belum 

kering 

19 

Tidak adanya 

perbedaan dari 

input informasi 

untuk pengecatan 

ketelitian 

2 

6 2.2 

Meletakan 

kayu hasil 

pengecatan 

Kayu 

berjatuhan 
34 

Siklus berulang 

ulang yang tinggi 

dari pekerjaan 

dengan beban 

kerja bermental 

rendah 

1,1 

Keterangan : 

- 1.1 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 23 dengan deskripsi alat 

yang tidak dapat diandalkan dengan nilai 1,6 
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- 1.2 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 dengan diskripsi siklus 

berulang ulang yang tinggi dari pekerjaan dengan beban kerja bermental rendah 

dengan nilai 1,1 

- 1.3 Diklasifikasikan  dalam nomer tabel EPC nomer 19 dengan deskripsi tidak 

adanya perbedaan dari input informasi untuk Pengecekan ketelitian dengan nilai 

2 

- 1.4 Diklasifikakan dalam nomer tabel EPC nomer 15 dengan diskripsi Operator 

yang tidak berpengalaman (seperti : baru memenui kualifikasi namun tidak 

expert) 

- 2.1 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 19 dengan deskripsi 

deskripsi tidak adanya perbedaan dari input informasi untuk Pengecekan 

ketelitian dengan nilai 2 

- 2.2 Diklasifikasikan dalam nomer tabel EPC nomer 34 denengan deskripsi Siklus 

berulang ulang yang tinggi dari pekerjaan dengan beban kerja bermental rendah 

dengan nilai 1,1 

 

4.3.4 Perhitungan Nilai Assesed Effect dan Human Error Probability 

Perhitungan nilai assessed effect di dapatkan dengan menentukan nilai Error 

Producing Condition (EPC) pada setiap operasi dari menentukan nilai proporsi 

berdasarkan tabel Assesed Proportion of Efect seperti yang di tunjukan pada tabel 

4.15 berikut ini. 

Tabel 4.15 Assesed Proportion  

Assesed 

Propotion 
Keterangan 

0 EPC tidak berpengaruh terhadap HEP 

0,1 

Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali setiap shift) 

terjadi dan disertai 3 EPC yang lain 

0,2 

Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali setiap shift) 

terjadi dan disertai 2 EPC yang lain 

0,3 

Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali setiap shift) 

terjadi dan disertai 1 EPC yang lain 

0,4 

Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali setiap shift) 

terjadi tanpa disertai EPC yang lain 
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0,5 

Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi > 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 EPC yang lain 

0,8 

Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi dan disertai dengan 

minimal 2 EPC 

0,9 

Dapat 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 

 

 Nilai Human Error Probaility (HEP) di dapatkan dari mengalikan nilai assessed 

effect dengan nilai nominal human error unreability. Berikut merupakan perhitungan 

nilai assessed effect dan HEP pada tiap-tiap operasi berikut ini.  

 Pengelolahan human error probability pekerja bagian pemilihan kayu 

Tabel 4.15 Pengelolahan Human Error Probability Proses Pemilihan Kayu 

No No. Task Proporsi EPC AE HEP 

1 1.1 0,6 1,06 0,188128 

2 1.2 0,7 1,7 0,334451 

3 2.1 0,4 1,16 0,000836 

 

AE = ((EPC-1) x PoA) + 1 

= (1,6 -1) x 0,6) + 1 

= 1,06 

HEP = GT x AE1 x AE2 x AE3 x …AE(i) 

HEP1.1  = 0,09 x 1,06 x 1.7 x 1.16 

            = 0.188128 
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Keterangan : 

- 1.1 proporsi yang diperoleh adalah 0,6 yang di deskripsikan dapat 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap sift) 

terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,06 dan 

HEP 0,188128 

- 1.2 proporsi yang diperoleh adalah 0,7 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap sift) terjadi tanpa di 

sertai EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,7 dan HEP = 0,334451 

- 2.1 proporsi yang diperoleh adalah 0,4 yang dapat berpengaruh terhadap HEP 

jika EPC sering (frekuensi >5 kali setiap sift) terjadi tanpa disertai EPC yang 

lain, didapatkan nilai AE = 1,04 dan HEP = 0,000836. 

 

 Pengelolahan human error probability pekerja pada bagian pemotongan 

kayu 

Tabel 4.16 Pengelolahan human Error Probability Proses Pemotongan Kayu 

No 
No. 

Task 
Proporsi EPC AE HEP 

1 1.1 0,3 1,03 0,001852 

2 2..1 0,9 1,54 0,092601 

3 2.2 0,7 1,07 0,092601 

4 2.3 1 2 0,416705 

5 2.4 0,6 1,24 0,740809 

6 3.1 1 1,1 0,092601 

  

 Contoh Perhitungan : 

AE  = ((EPC-1) x PoA) + 1 

 = (1.1-1) x 0,3) + 1 

 = 1,03 

HEP  = GT x AE1 x AE2 x AE3 x …AE(i) 
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HEP1.1  = 0,0004 x 1.03x 1.54 x 1.07 x 2 x 2.6 x 1.1 

             = 0,001852 

Keterangan : 

- 1.1 proporsi yang di peroleh adalah 0,3 yang di deskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi >5 kali setiap shit) terjadi dan 

disertai menimal 1 EPC   didapatkan nilai AE = 1.03dan HEP = 0,001852 

- 2.1 proporsi yang di peroleh adalah 0,9 yang di deskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi dan di sertai degan 

minimal 1 EPC, didapatkan nilai AE = 1,54 dan HEP =0,092601 

- 2.2 proporsi yang di peroleh adalah 0,7 yang di deskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali terjadi setiap sift ) terjadi 

tanpa disertai EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,07 dan HEP = 

0,092601 

-  2.3 proporsi yang di peroleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi tanpa di sertai dengan 

EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 2 dan HEP = 0,416705 

- 2.4 proporsi yang di peroleh adalah 0,6 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali terjadi setiap sift ) terjadi dan 

disertai minimal 1 EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,6 dan HEP = 

0,740809 

- 3.1 proporsi yang diperoleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP dan EPC satu kali terjadi tanpa disertai dengan EPC 

yang lain, di dapatkan nilai AE = 1,1 dan HEP = 0,092601 

 

 Pengelolahan human error probality pekerja bagian penghalusan kayu 

Tabel 4.17 Pengelolahan Human Error Probality Proses Penghalus Kayu 

No 
No. 

Task 
Proporsi EPC AE HEP 
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1 1.1 0,9 1,54 0,17400768 

2 1.2 0.7 1,07 0,17400768 

3 1.3 1 2 0,78303456 

4 1.4 0,6 2.2 1,39206144 

5 2.1 1 1,2 0,17400768 

 

Contoh perhitungan : 

  AE  = ((EPC – 1 ) xPoA) + 1 

          = ( 1.6 – 1 ) X 0.9 ) + 1 

        = 1.54 

HEP  = GT x AE1 x AE2 x AE3 x …AE(i) 

HEP1.1   = 0,02 x 1.54 x 1.049 x 2 x 2.2 x 1.2 

    = 0,17400768 

 

Keterangan : 

- 1.1 proporsi yang di peroleh adalah 0,9 yang di deskripsikan dapat berlansung dan 

berpengaruh HEP jika EPC satu kali terjadi dan di sertai dengan minimal 1 EPC, 

didapatkan nilai AE = 1,54 dan HEP = 0,17400768 

- 1.2 proporsi yang di peroleh adalah 0,7 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap sift ) terjadi tanpa di sertai 

EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,07 dan HEP = 0,17400768 

- 1.3 proporsi yang di peroleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi tanpa di sertai dengan EPC 

yang lain, didapatkan nilai AE = 1 dan HEP = 0,78303456 

- 1.4 proporsi yang diperoleh adalah 0,6 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC jarang (frekunsi 2-5 kali seiap sift ) terjadi dan di sertai 

minimal 1 EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 2,6 dan HEP = 1,39206144 
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- 2.1 proporsi yang di peroleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi tanpa disertai dengan EPC 

yang lain, didapatkan nilai AE = 1,1 dan HEP = 0,17400768 

    Pengelohan human error probability pekerja bagian pengeboran kayu 

Tabel 4.18 Pengelolahan Human Error Probability pekerja bagian pengeboran kayu 

No No. Task Proporsi EPC AE HEP 

1 1.1 0,9 1,54 0,352365 

2 1.2 0,7 1,07 0.352365 

3 1.3 1 2 0.626427 

4 1.4 0,2 1,08 0,626427 

5 2.1 1 1,1 0,078303 

 

Contoh Pehitungan : 

AE  = ((EPC – 1) x PoA) + 1 

      = (1.6 – 1) x 0.9 ) + 1 

      = 1.54 

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

HEP1.1  = 0,09 x 1.54 x 1.07 x 2 x 1.6 x 1.1 x 1.018 

             = 0.352365 

Keterangan : 

- 1.1 proporsi yang di peroleh adalah 0,9 yang disdiskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu ali terjdi dan disertai dengan minimal 1 

EPC, di dapatkan nlai AE =1,54 dan HEP = 0,352365 

- 1.2 proporsi yang diperoleh adalah 0,7 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadp HEP jika EPC jarang ( frekuensi 2-5 kali setiap sift ) terjadi tanpa disertai 

EPC yang lain, di dapatkan nilai AE = 1,07 dan HEP = 0,352365 

- 1.3 proporsi yang diperoleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi tanpa  disertai dengan EPC 

yang lain, di dapatkan nilai AE = 2 dan HEP = 0,626427 
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- 1.4 proporsi yang di peroleh adalah 0,2 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi >5 kali setiap sift ) terjadi dan disertai 

minimal 2 EPC yang lain, di dapatkan nilai AE = 1,08 Dan HEP = 0,626427 

- 2.1 proporsi yang di peroleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengarh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi tanpa di sertai dengan EPC 

yang lain, didapatkan nilai AE = 1,1 dan HEP = 0,078303 

 

 Pengelolahan human error probability pekerja bagian pengecatan 

Tabel 4.19 Pengelolahan Human Error Probability pekerja pengecatan 

No NO. Task Proporsi EPC AE HEP 

1 1.1 0,9 1,018 0,391976 

2 1.2 0,7 1,07 0,391976 

3 1.3 1 1.2 0.087105 

4 1.4 0,2 1,4 0.696847 

5 2.1 0,7 1,7 0.391976 

6 2.2 0,4 1,4 0.087105 

Contoh Pehitungan : 

AE  = ((EPC – 1) x PoA) + 1 

      = (1.02 – 1) x 0.9 ) + 1 

      = 1.018 

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

HEP1.1  = 0,09 x 1.018 x 1.07 x 1.2 x 1.4 x 1.7 x 1.4 

= 0.391976 

Keterangan : 

- 1.1 proporsi yang diperoleh adalah 0,9 yang di deskripsikan dapat berlansung dan 

berpengaruh HEP jika EPC satu kali terjadi dan di sertai dengan minimal 1 EPC 

didapatkan nilai AE = 1,54 dan HEP = 0,391976 

- 1.2 proporsi yang diperoleh adalah 0,7 yang dideskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap sift) terjadi tanpa di 

sertai EPC yang lain, didaatkan nilai AE = 1,07 dan HEP = 0,391976 
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- 1.3 proporsi yang diperoleh adalah 1 yang dideskripsikan dapat lansung 

berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi tanpa di sertai dengan 

EPC yang lain, didaptkan nilai AE = 2 dan HEP = 0,087105 

- 1.4 proporsi yang di peroleh adalah 0,2 yang dideskripsikan dapat berpengaruh HEP 

jika EPC sering (frekuensi >5 kali setiap sift) terjadi dan di sertai minimal 2 

EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,4 dan HEP =0.696847 

- 2.1 proporsi yang diperoleh adalah 0,7 yang dideskripsikan   dapat berpengaruh 

HEP jika EPC jarang (frekuensi 2-5 kali setiap sift) terjadi tanpa di sertai EPC 

yang lain, didapatkan nilai AE = 1,7 dan HEP =0,391976 

- 2.2 proporsi yang diperoleh adalah 0,4 yang di deskripsikan dapat berpengaruh 

terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi >5 kali setiap sift) terjadi tanpa di 

sertai EPC yang lain, didapatkan nilai AE = 1,4 dan HEP =0,087105. 

4.3.5 Rekapitulasi Nilai HEP 

Setelah dilakukan analisa menggunakan metode HEART didapatkan nilai 

HEP terbesar pada masing-masing proses produksi. Nilai HEP tersebut dapat dilhat 

pada tabel 4.19 di bawah ini : 

Tabel 4.20 Nilai HEP Tbesar masing-masing Proses 

Unit Produksi No Task Task Nilai HEP 

Pemilihan Kayu 
1.1 Memilih kayu  0,188128 

1.2 Megambil kayu yang dipilih 0,334451 

Pemotongan 

Kayu 

2.3 Memposisikan kayu pada meja mesin 0,416705 

2.4 Memotong kayu sesuai ukuran  0,740809 

Penghalusan kayu 

1.3 Memposisikan kayu pada meja mesin 0,783034 

1.4 
Menghaluskan ke empat sisi kayu 

dengan mesin 
1,392061 

Pengeboran kayu 
1.3 Memposisikan kayu pada mesin bor 0,626427 

1.4 Menarik tuas pada mesin bor  0,626427 

Pengecatan kayu 1.4 
Melakukan pengecatan(painting) 

pada kayu 

0.696847 
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 Berdasarkan hasil rekapitulasi pengukuran keandalan manusia menunjukkan 

hasil di mana Nilai HEP menggambarkan risiko kecelakaan kerja pada suatu 

pekerjaan. Dari beberapa task yang ada, risiko kecelakaan terbesar berdasarkan 

analisa metode HEART terdapat 2 nila HEP yang terbesar yaitu “memotong kayu 

sesuai ukuran” (HEP sebesar 0,740809) dan “menghaluskan ke empat sisi kayu 

menggunakan mesin” (HEP sebesar 1,392061). 

Nilai HEP merupakan besarnya probabilitas terjadinya kecelakaan kerja 

(human error), yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan pada 

proses produksi yang memiliki nilai HEP yang paking tinggi. Nilai probabilitas 

total kegagalan tidak pernah bisa melebihi 1,00, jika perkalian faktor 

menghasilkan nilai di atas 1,00, probabilitas kegagalan harus diasumsikan 1,00 

dan tidak lebih (Williams, 1992). 

 


