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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Keselamatan dan kesehatan kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya 

agar menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan 

pekerjaanya dengan nyaman dan aman. Pekerjaan tersebut di katakan nyaman jika 

para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan yang merasa betah 

dan nyaman, sehingga pekerja tidak mudah lelah. Pekerjaan dikatakan aman jika 

apapun yang dilakukan oleh pekerja , resiko yang muncul dapat dihindari. 

  Masalah Keselamatan dan kesehatan kerja secara umum di indonesia masih 

terabaikan. Hal ini ditunjukan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. 

Hal ini tentunya sangat memperhatinkan, tingkat kepedulian dunia usaha terhadap 

K3 masih rendah padahal karyawan adalah aset perusahaan(Silalahi,1995). 

      Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana 

kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang 

bersangkutan(Suma’mur, 1981). 

 Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan 

kenyamanan kerja dan keselamatan kerja tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam 

kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga 

mental, emosional dan psikologi (Alhamdan dan Sriani, 2005). 

 Menurut Ilmuan Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, dan 

pencemaran lingkungan. Dan menurut Standar OHS 18001 : 2007 semua kondisi 

dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga 
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kerja maupun orang lain (Kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu) ditempat 

kerja(Djatmiko,2006). 

2.2 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

      Indonesia termasuk Negara didunia yang telah memberlakukan undang-

undang yang komperehensif (lengkap) tentang system manajemen k3 khususnya 

pada perusahaan manufaktur. Peraturan tersebut ada pada (pasal 87 UU no 13 

Tahun 2003) menyebutkan “ setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 

karyawan atau lebih yang bersifat proses atau bahan produksinya mengandung 

bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa kebakaran, ledakan, 

pencemaran dan penyakit akibat kerja diwajibkan menerapkan system manajemen 

k3. 

      Tujuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk 

memelihara keselamatan dan kesehatan pekerja pada lingkungan kerja. Menurut 

peraturan menteri tenaga kerja nomor: PER.05/MEN/1996. Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen 

secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung 

jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang 

berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien 

dan produktif. Mencegah. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, penyakit 

akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja / buruh , dan / serikat 

pekerja / serikat buruh serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan 

efisiensi (Roehan, Yuniar et al. 2014). 

Adapun tahapan SMK3 menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 

PER/.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen kerja keselamatan dan kesehatan 

kerja (1996) adalah sebagai berikut: 

 



 

7 

 

a. Tahapan Komitmen dan kebijakan K3 

Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukan komitmen 

terhadap keselamatan kerja yang diwujudkan dalam: 

 Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada 

posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. 

 Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-

sarana yang lain yang diperlukan dibidang keselamatan dan 

kesehata kerja. 

 Menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, 

wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Perecaanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkoordinasi. 

Melakukan penilaian kerja dan tindak lanjut pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

      b.   Tahapan perencanaa 

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai 

keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan 

sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, 

sasaran, dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan 

identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai 

persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan 

awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

c. Tahapan penerapan 

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus 

menunjuk personal yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan 

sistem yang diterapkan.  
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d. Tahapan Pengukuran dan evaluasi 

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan 

mengevaluasi kinerja sistem manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis 

guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan 

perbaikan. Audit sistem Manajemen K3 harus dilakukan secara berkala 

untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem manajemen K3. 

 

e. Tahapan tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen 

Pimpinan harus melaksanakan tinjauan ulangan Sistem Manajemen k3 

secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang 

berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

Tinjauan ulang sistem manajemen K3 meliputi : 

- Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

- Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. 

- Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3. 

- Evaluasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3  

Program kesehatan kerja menunjukan pada kondisi yang bebas dari 

gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam 

lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang 

ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress, emosi dan 

gangguan fisik(Mangkunegara,2002). Program kesehatan fisik yang 

dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari salah satu atau 

keseluruhan elemen-elemen menurut (Ranupandojo dan Husnan,2002) 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan karyawan pada waktu karyawan pertama kali kerja. 
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b. Pemeriksaan keseluruhan para pekerja kunci (key personal) secara 

periodic. 

c. Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan 

secara periodic. 

d. Tersedianya peralatan dan staff media yang cukup. 

e. Pemberian perhatian sistematis yang preventif masalah ketegangan. 

f. Pemeriksaan sistematis dan periodic terhadap persyaratan sanitasi 

yang baik. 

2.3 Perlindungan kesehatan  

      Dalam modul K3L edisi 2012 yang diterbitkan oleh kementerian pekerjaan 

umum, menyebutkan bahwa penerapan K3L dapat dilakukan: 

a. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat pengaman kerja (APK) 

Dalam peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomer PER.08/MEN/VII/2010 tentang pelindung diri menyebutkan bahwa alat 

pelindung (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh 

dari potensi bahaya di tempat kerja berbagai jenis perlengkapan kerja standar 

untuk melindungi pekerja dalam melaksankan tugasnya antara lain sebagai berikut 

: 

1. Safety head, yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda 

keras selama mengoperasikan atau memelihara AMP. 

2. Safety shoes, yang akan berguna untuk menghindari terpeleset karena 

terlicin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya. 

3. Pelindung suara diperlukan pada area kerja dengan tingkat kebisingan 

suara yang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar pekerja dapat berkonsentrasi 

dan melindungi telinga dari dampak kerusakan akibat polusi suara. 

4. Kaca mata keselamatan, terutama dibutuhkan untuk melindungi mata pada 

lokasi pekerjaan yang banyak serbuk metal atau serbuk material keras 

lainya. 
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5. Masker, diperlukan pada medan yang berdebu meskipun ruang operator 

telah tertutup rapat, masker ini dianjurkan tetap dipakai. 

6. Sarung tangan, dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang 

berhubungan dengan bahan yang keras, misalnya mengencangkan baut dll. 

 

Gambar 2.1 Perlengkapan keselamatan kerja 

(Departemen pekerjaan umum,2006) 

 

b. Rambu-Rambu da Semboyan K-3L 

 Rambu-rambu berguna sebagai pengarah, petunjuk dan pemandu bagi pekerja, 

pengunjung dan pemantau proyek dilokasi pekerjaan. Peran rambu sangat penting 

terutama berkaitan dengan sirkulasi barang, peralatan agar tidak bersinggungan 

dan larangan terkait hal yang dapat membahayakan seperti kebakaran dan 

ledakan. 
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Gambar 2.2 rambu – rambu K-3L 

c. Limbah Yang Timbul Akibat Adanya Pekerjaan jalan 

Limbah adalah material sisa buangan yang berdampak merusak lingkungan hidup. 

Peraturan pembuangan limbah yang baik dan benar-benar tata kerja yang aman 

bagi lingkungan harus menjadi perhatian khusus bagi perusahaan. 

d.Penangaan Terhadap Kecelakaa kerja  

Menyangkut pertolongan pertama kepada kecelakaan. Perusahaan menyediakan 

peralatan dan tenaga yang mampu melakukan tindakan darurat terhadap 

kecelakaan. 

Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (P3K) didefinisikan : 

a). perawatan darurat sehingga tenaga medis atau perawat tiba ditempat. 

b). perawat cidera kecil yang tidak memerlukan perawatan atau bahkan tidak 

memerlukan medis. 

Petugas P3K Inggris yang diliputi oleh palang merah Inggris atau St. Jhon’s 

Ambulance Bridge tidak lagi diakui kecuali jika pelatihan telah disetujui oleh 

HSE. 

Seluruh majikan yang memperkerjkan 10 atau lebih pekerja , per 1 januari 2004, 

harus memiliki versi terbaru buku kecelakaan kerja, formulir BI 510, yang 

didalamnya seorang pekerja apat mencatatkan fakta-fakta tentang cedera yang 

dialaminya. Formulir BI 520 dapat diperoleh di buku HSE. 
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Fasilitas-fasilitas pertolongan pertama dalam Healt and Safety (First Aid) dalam 

Approved Code of Practice and Guidance ‘First aid at work’, publikasi HSE  L  

74. Saran- sarannya meliputi : 

a). cakupan fasilitas kesehatan tergantung pada risiko yang dihadapi,misalnya 

semakin tinggi risiko pekerjan,semakin luas cakupan fasilitasnya. 

b). jumlah petugas P3K mencangkupi satu petugas untuk setiap 50 pekerja untuk 

pekerjaan risiko rendah. Perbandingan antara jumlah pekerja dengan petugas P3K 

ini disesuaikan apabila risiko pekerjaan meningkat. 

c). harus terdapat ruang P3K, jika: pekerjaan tersebut risiko tinggi. 

akses ke rumah sakit atau dokter sulit, misalnya di daerah lalu lintas yang macet. 

d).petugas P3K harus: dilatih dengan pelatihan sesuai standar HSE. 

Telah menerima pelatihan tertentu , jika bahaya bahaya khusus yang muncul di 

perusahaan. Menerima pelatihan secara teratur.(Alhamdan and Sriani 2015). 

d. Berita Acara Kecelakaan 

   Pelaporan atas kejadian kecelakaan kerja harus terdata dengan bnaik oleh 

petugas K3 pada perusahaan. Laporan ini bermanfaat bagi pengkajian dan jaminan 

asuransi pekerja terkena dampak kecelakaan serta peninjauan aspek penyebab 

kecelakaan. Peran serta aktif pekerja dalam melapor kejadiann kecelakaan akan 

membnerikan penanganan yang cepat dan tepat dalam menindak lanjut dampak 

kecelakaan kerja. 

Pengawasan pelaksanaan K3 meliputi : 

a. Safety patrol 

Suatu tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli 

selama lebih kurang 2 jam (tergantung lingkup proyek). Dalam patroli 

masing – masing anggota safety patrol mencatat hal – hal yang tidak 

sesuai ketentuan/ yang mempunyai resiko kecelakaan. Ketentuan/ tolak 

ukurnya adalah : Safety Plan, panduan pelaksanaan K3 dan hal – hal yang 

secara teknis mengandung resiko. 

b. Safety Supervisor 

Petugas yang ditunjuk oleh manager proyek yang secara terus menerus 

mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari K3 : 
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Safety Supervisor berwenang menegur dan memberikan instruksi langsung 

terhadap para pelaksana di lapangan. 

c. Safety Meeting  

Rapat membahas hasil/laporan dari safety patrol maupun hasil/laporan dari 

safety supervisor. Yang paling utama dalam safety meeting adalah 

perbaikan atas pelaksanaan kerja yang tidak sesuai K3 dan perbaikan 

sistem kerja untuk mencegah penyimpangan tidak terulang kembali. 

d. Pelaporan dan penanganan kecelakaan 

Pelaporan dan penanganan kecelakaan terdiri dari kecelakaan ringan, 

kecelakaan berat, kecelakaan dengan korban meninggal dan kecelakaan 

peralatan berat. 

2.4 Pengerian Risiko  

      Beberapa pengertian risiko yaitu, kesempatan sesuatu terjadi yang akan 

berdampak pada tujuan. Risiko diukur berdasarkan kemungkinan dan 

konsekuensi. Kemungkinan dan konsekuensi dari terjadinya luka – luka dan 

penyakit. Bahaya mempunyai potensi dan kemungkinan menimbulkan dampak 

atau kerugian yang lainya yang biasanya di hubungkan dengan resiko. 

Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode : a. Identifikasi 

risiko , analisa risiko , pengendalian risiko.   

      Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu dampak atau 

konsekuensi. Program K3 yang dilakukan diperusahaan dapat digolongkan atas 

dua bagian besar yaitu Sistem Manajemen K3 dan program teknis 

operasional.(Susihono 2013). 

2.5 Potensi dan bahaya kerja  

a. Potensi bahaya (hazard) adalah suatu kondisi/ keadaan pada suatu proses 

produksi, alat mesin, bahan atau cara kerja yang secara intrisik atau 

alamiah dapat mengakibatkan luka, cidera bahkan kematian pada manusia 

serta menimbulkan kerusakan pada alat dan lingkungan. Bahaya (danger) 

adalah kondisi hazard yang terekspos atau terpapar pada lingkungan 

sekitar dan terdapat peluang besar terjadinya kecelakaan atau 

insiden.(Susihono 2013). 
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b. Bahaya Kerja 

Standar internasional OHS 18001 : 2007 menyebutkan “ Bahaya adalah 

sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau 

sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya”. “ sakit penyakit sendiri 

adalah kondisi kelainan fisik atau mental yang terindentifikasi berasal dari 

dan atau bertambah buruknya karena kegiatan kerja”.(Darmiatun and 

Tasrial 2015). 

 

 

2.5.1 Bahaya kerja terbagi menjadi 5 jenis bahaya, terdiri dari: 

1. Bahaya Kimiawi : meliputi konsentrasi uap gas, aerosol dalam 

bentuk debu/ fume yang berlebihan dilingkungan kerja. 

2. Bahaya Fisik : menangkup kebisingan, vibrasi, suhu lingkungan 

kerja yang terlalu ekstrim(terlalu panas/dingin),radiasi,dan tekanan 

udara 

3. Bahaya Biologis : berupa serangan dari serangga, virus, jamur, dll 

merupakan bahaya biologis yang terdapat di lingkungan kerja. 

4. Bahaya Ergonomis : seperti desain peralatan kerja, mesin, dan 

tempat kerja yang buruk, aktivitas mengangkat beban, jangkauan yang 

berlebihan, penerangan yang tidak memadai, vibrasi, gerakan yang 

berulang-ulang secara berlebihan atau tanpa posisi kerja yang janggal. 

5. Bahaya Psikologis :komunikasi yang tidak akurat, konflik antar – 

personal, konflik dengan tujuan akhir perusahaan, terhambatnya 

pengembangan pribadi, kurangnya kekuasaan atau sumber daya untuk 

penyelesaian masalah pekerjaan, beban tugas yang terlalu pada atau 

sangat kurang, kerja lembur atau sift malam, lingkungan tempat kerja 

yang yang kurang memadai. 
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2.6 Manajemen bahaya kerja 

      Manajemen ancaman bahaya kerja adalah suatu proses interaksi yang 

digunakan oleh organisasi tempat kerja untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, 

dan menanggulangi bahaya tempatnya guna mengurangi risiko kecelakaan kerja 

akibat bahaya tersebut. Manajemen bahaya kerja merupakan suatu alat yang bila 

digunakan dengan benar akan menghasilkan lingkungan kerja yang aman, bebas 

dari ancaman bahaya tempat kerja. Tahapan manajemen bahaya kerja, ialah: 

1. Identifikasi Bahaya Kerja 

Identifikasi bahaya kerja ialah suatu proses yang dilaksanakan untuk 

mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Langkah ini 

merupakan hal yang pertama dilakukan dalam manjemen bahaya kerja 

sebelum evaluasi yg lebih mendetail; identifikasi bahaya kerja meliputi 

pengukuran kasar bahaya di lingkungan kerja. Banyak cara yg dilakukam 

untuk mendapatkan informasi adanya kemungkinan ancaman bahaya di 

tempat kerja. Penelitian tata laksana penyimpanan zat kimia, penelitian 

proses, mesin dan peralatan kerja, serta inspeksi tempat kerja (walk-

through survey) dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi para pekerja 

yang terkena ancaman bahaya kerja. Tahap pertama identifikasi bahaya 

kerja dapat dimulai dengan mengadakan  pendekatan dan diskusi dengan 

para pekerja yang berhubungan langsung dengan mesin, peralatan, 

komponen fisik, dan tata laksana pekerjaan di tempat kerja. Pendekatan 

dan diskusi ini dimaksudkan untuk menanyakan ancaman bahaya kerja 

yang sering kali terjadi. Sebagai pelengkap informasi, teman – teman 

kerja, supervisor, pimpinan perusahaan, serikat buruh di lingkungan 

kerjanya dan perusahaan asuransi kesehatan kerja dapat pula 

diwawancarai. Sumber informasi lainya, antara lain : 

a. MSDS (material safety data sheet) atau hazard data sheet ialah lembaran 

yg khusus selalu disertakan pada produk zat kimia dasar, untuk 

memberikan informasi tentang: 
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1. Identifikasi : nama produk, bentuk fisik, (bubuk,cairan,dan lain-

lain), warna produk, bau produk, dan sebagainya. 

2. Penyuplai resmi: nama, alamat, nomor telpon darurat orang yang 

dapat dihubungi. 

3. Komposisi: nama kimia, No. CAS (chemical abstracts series), 

sinonim, formulasi,nilai ambang batas pajangan, ketidakmurnian. 

4. Data fisik : titik tindih, tekanan uap, gravitasi, dan titik lebur 

5. Gangguan kesehatan: efek jangka panjang dan jangka pendek 

,kontak pada kulit, per oral, per injeksi, kontak pada mata, tanda 

dteksi dini dari pajanan yang berlebihan. 

6. Tata cara penanganan bila zat kimia ada yang tumpah. 

7. Tata cara  pertama pertolongan pada kecelakaan. 

8. Peringatan terhadap bahaya kebakaran di perusahaan. 

9. Rekomendasi perlindungan perorangan. 

10. Tata cara penyimpanan 

11. Data reaktivitas ,seperti stabilitas, dekomposisi, interaksi dengan 

zat  kimia lainya. 

12. Peringatan khusus 

 

b. Referensi tentang kesehatan dan keselamatan kerja dapat dicari pada 

buletin organisasi kesehatan kerja internasional seperti, AIHA (American 

Industrial Hygine Association), ACGHI (American Confrence of 

Govermental Industrial Association Hyginists), majalah ilmiah, buletin 

persatuan usaha sejenis, buletin ILO (International Labor Organization). 

c. Informasi dari pabrik pembuat mesin dan peralatan kerja mengenai bahaya 

kerja yang diakibatkan oleh produk mereka. 

d. Informasi tentang gangguan kesehatan akibat pekerjaan dan kecelakaan 

kerja dapat dicari di biro statistik kesehatan pemerintah dan balai hiperkes. 

Informasi ini berguna untuk memprediksi kecenderungan gangguan 

kesehatan dan kecelakaan kerja pada suatu waktu di suatu tempat tertentu 

umyuk mengupayakan pencegahan yang lebih akurat. 
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e. Standar aturan perusahaan. 

2. Evaluasi Bahaya Kerja  

Evaluasi Bahaya Kerja adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk 

dapat menetapkan seberapa besar risiko bahaya kerja yang ditemukan 

ditempat kerja. 

3. Penilaian Hasil Evaluasi Bahaya Kerja 

Penilaian hasil evaluasi bahaya kerja merupakan hasil rangkuman 

peninjauan semua faktor yang mengakibatkan bahaya kerja pada 

manusia. 

4. Pengendalian Risiko Kerja 

Pengendalian risiko bahaya kerja terdiri dari tiga macam, yaitu 

pengendalian adminitratif, teknik, dan alat pelindung diri. 

a. Pengendalian adminitratif  

Kesehatan lingkungan, meliputi kebersihan tempat kerja 

perusahaan, pembuangan sampah-sampah, kesehatan perorangan 

karyawan, fasilitas makanan/minuman. 

 Pemeliharaan mesin dan peralatan , meliputi penjadwalan dan 

pelaksanaan pemeliharaan secara berkala/periodic, pencatatan 

waktu servis, perbaikan, dan penggantian suku cadang dan 

menyediakan suku cadang. 

Identifikasi risiko bahaya kerja yang belum terdeteksi. 

Semua mesin, peralatan, dan bahan baku yang digunakan dalam 

proses industri harus sesuai dengan standar keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Rotasi pekerja bagi pekerja yang pekerjaanya beresiko tinggi. 

Penggunaan jasa asuransi untuk memindahkan risiko bahaya kerja. 

Informasi dan pelatihan,meliputi orientasi bagi para pekerja yang 

baru bergabung di perusahaan, dan pelatihan periodic bagi pekerja 

yang lama,membuat simbol peringatan bahaya keselamatan dan 

kesehatan kerja, membuat atau memperjelas kembali label produk 

zat kimiawi. 
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b. Pengendalian Teknik 

1). Subtitusi  

 Subtitusi bahaya kerja merupakan alternative terbaik mengatasi 

paparan ancaman bahaya kerja yang ada di perushaaan, yaitu 

mengganti penggunaan zat kimiawi yang berbahaya atau mudah 

terbakar dengan yang tidak berbahaya , contoh alat penyemprot cat 

manual diganti dengan penyemprot tenaga hampa udara untuk 

mengurangi kuantitas uap penyemprotan. 

2). Metode basah 

Metode basah untuk menghilangkan debu industri yang sangat 

berbahaya dari lingkungan kerja yaitu dengan menyiramkan 

sumber-sumber debu, lantai, dinding di lingkungan kerja. Pada 

perusahaan PT. BBI pengecoran logam dapat digunakan air 

bertekanan tinggi yang disemprotkan pada tempat semburan debu 

logam untuk membersihkan cetakan tersebut. 

3). Ventilasi dengan penggunaan exhaust 

Debu atau uap industri yang berbahaya juga dapat dikurangi 

kuantitasnya dengan menghilangkannya dari zona pernafasan kerja. 

4). Ventilasi dilusi 

Cara ini dapat digunakan untuk menanggulangi debu/uap 

berbahaya yang terlokalisasi, tetapi hanya berguna untuk mengatasi 

lingkungan kerja yang terpapar oleh sejumlah uap/debu kecil yang 

berbahaya secara regular. Misalnya dengan menggunakan ventilasi 

yang terbuka supaya udara bias bergantian masuk. 

5). Meminimalisasi kemungkinan bahaya di tempat kerja 

Misalnya dengan mengurangi tenaga mesin yang berbahaya 

,menggunakan tanda bahaya bila terjadi kesalahan. 

6). Isolasi  

Isolasi bahaya kerja dari pekerja terdekat dilakukan dengan 

membuat dinding pembatas guna mengisolasikan bahaya kerja. 

Isolasi terdiri dari 3 jenis : 
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1). Pembatasan fisik, misalnya pemagaran mesin yang 

menimbulkan suara bising, penggunaan gordin pelindung untuk 

mencegah mata terkena percikan cahaya pengelasan yg tajam. 

2). Isolasi jarak, misalnya penggunaan pengontrol jarak jauh 

(remote control) pada proses pemotongan besi baja dan 

penggosokan besi-besi industri yang menghasilkan debu 

berbahaya. 

3). Isolasi waktu, misalnya penggunaan penggunaan peralatan yang 

semiotomatis, sehingga pekerja tidak harus selalu berada di tempat 

tersebut.  

 

C.  Penggunaan alat pelindung diri 

 Pengendalian bahaya kerja pada sumbernya atau pada saat     

penyebarannya tidak memungkinkan atau dibutuhkan perlidungan 

yang sangat ketat, maka pekerja itu sendiri harus dilindungi dari 

paparan bahaya kerja dengan menggunakan alat pelindung diri 

organ tubuh manusia yang sangat rentan terhadap paparan bahaya 

kerja adalah mata, telinga, kulit dan saluran pernafasan. 

 

1). Pelindungan mata, telinga dan kulit 

Dapat digunakan kaca mata kerja dan perisai muka untuk   

mencegah 

 Percikan-percikan partikel ringan terlempar dengan 

kecepatan rendah 

 Percikan- percikan partikel berat terlempar dengan 

kecepatan   tinggi 

 Percikan zat panas  

 Kontak dengan mata akibat gas 

Sorotan bermacam-macam sinar radiasi 
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2). Perlindungan kulit/ permukaan tubuh 

 Baju kerja, sarung tangan, celemek kerja, helm safety, dan 

sepatu kerja dapat digunakan : 

 Penyerapan zat kimia melalui kulit yang terkena radiasi 

 Penyebaran panas atau dingin sinar radiasi 

 Kerusakaan diakibatkan risiko trauma mekanik 

 Kerusakan kulit akibat reaksi alergi. 

3). Perlindungan saluran pernafasan 

 Agar pencegahan bahaya kerja dalam bentuk debu, maka mulut 

dan hidung harus ditutupi alat pelindung pernafasan yg terbuat 

dari bahan yang mudah menyaring masuknya debu,pada 

dasarnya alat pelidungan pernafasan terbagi ada dua macam, 

yaitu terdiri dari: 

 Respirator penyaring udara : penyaring kontaminasi 

sebelum masuk ke saluran pernafasan. 

 Respirator penyuplai udara bersih yaitu alat yang 

melindungi saluran pernafasan dari udara- udara yang 

terkotaminasi(Harrianto, 2013). 

2.7  HIRA (Hazard Identification Risk Assessement) 

Hazard Identification Risk Assessement (HIRA) merupakan salah satu metode   

identifikasi kecelakaan kerja dengan penilaian resiko sebagai salah satu poin 

untuk mengimplementasikan system manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja (SMK3). Dilakukannya HIRA bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-

potensi bahaya yang terdapat di suatu perusahaan untuk dinilai besarnya peluang 

terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian. Identifikasi bahaya dan penilaian 

risiko serta pengontrolannya harus dilakukan diseluruh aktivitas perusahaan, 

termasuk aktivitas rutin dan non rutin, baik pekerjaan tersebut dilakukan oleh 

karyawan langsung maupun karyawan kontrak, supplier dan kontraktor, serta 

aktivitas atau personal yang masuk ke dalam tempat kerja. Cara melakukan 

identifikasi bahaya dengan mengidentifikasi seluruh proses yang ada dalam 

segala kegiatan, mengidentifikasi sebanyak mungkin aspek keselamatan dan 
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kesehatan kerja pada setiap proses/area yang telah diidentifikasi sebelumnya dan 

identifikasi K3 dilakukan pada suatu proses kerja baik pada kondisi normal, 

abnormal, emergency, maintenance (Roehan, dkk. 2014). 

 

2.7.1 Tahapan proses identifikasi metode HIRA 

1. Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Identifikasi bahaya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

potensi bahaya dari suatu bahan, alat, atau system (Departement of 

Occupational Safety and Healt). Sumber bahaya yang dapat 

ditemukan akan dijabarkan menjadi 5 faktor yaitu, man, method, 

material, machine, dan environment. 

 

2. Penilaian Resiko (Risk Assessement) 

Mengidentifikasi sumber – sember dan akar penyebab masalah dari 

setiap kecelakaan kerja yang terjadi maupun gangguan proses. Pada 

tahap ini dilakukan penilaian resiko terhadap potensi bahaya 

(hazard) yang teridentifikasi untuk melihat potensi bahaya apa saja 

yang memiliki nilai resiko terbesar. 

 

2.8  FTA (Failure Tree Analyis) 

  Failure Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan. Metode ini 

dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top down, yang diawali dengan 

asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (top event ) kemudian 

merinci sebab- sebab suatu (top event) sampai pada suatu kegagalan dasar (root 

cause) (Roehan,dkk.2014). 

  Analisa pohon kegagalan merupakan analisis induktif, yaitu suatu kejadian 

yang disebabkan oleh kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya disebabkan 

oleh kejadian lebih lanjut, kegagalan komponen atau kegagalan operator. Masing 

– masing kegagalan dianalisa lebih lanjut penyebabnya sehingga sampai pada 
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kondisi kejadian (basic event). Analisa pohon kegagalan dapat untuk 

mengkuantifikasi kegagalan system, komponene, fungsi, atau operasi. Model 

pohon kegagalan dapat dipergunakan untuk menentukan kombinasi beberapa 

kegagalan, Probabilitas kegagalan, Titik lemah kritis pada system, Komponen 

fungsi atau operasi. Kejadian puncak (Top Event) dari pohon kegagalan 

menunjukan kejadian atau kondisi yang diinginkan (undersired event/undersired 

state) dari suatu system sehingga merupakan kegagalan atau ketidaktersediaan 

(unavailability) sistem (Susihono.2013). 

           2.8.1 Prosedur Fault Tree Analtsis 

                  Dalam membuat Pohon kegagalan FTA (Fault Tree Analysis) ada 5 

tahapan ,yaitu : 

1. Menentukan Top Event. 

2. Menganalisa penyebab kegagalan. 

3. Membuat pohon kegagalan/kesalahan, mulai dari kejadian paling 

atas dan bekerja kearah bawah. 

4. Memeriksa pohon kesalahan. 

5. Analisa pohon kesalahan untuk mengidentifikasi cara dalam 

menghilangkan / mengurangi kejadian yang mengarah pada 

kegagalan. 
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2.8.2 Simbol – simbol Fault Tree Analyis 

Dalam merancang pohon kegagalan, ada satu smbol yang digunakan 

dalam merancang pohon kegagalan ,set ini memiliki sejumlah varian dan 

ada pilihan tertentu simbol yang diambil disini, berikut : 

                             Tabel 2.1 simbol – simbol FTA 

Simbol Keterangan Fungsi 

 

 

 

 

Basic Event 

 

Kejadian yang tidak diharapkan 

yang dianggap sebagai kejadian 

dasar sehingga tidak diperlukan 

analisis lebih lanjut. 

 

 

 

 

Undeveloped Event 

Kejadian dasar yang tidak akan 

dikembangkan lebih lanjut karena 

tidak tersedianya informasi. 

 

 

 

 

Event 

Kejadian puncak atau kejadian 

yang tidak diinginkan. 

 

 

 

 

Conditional Event 

Peristiwa atau kejadian yang 

dapat terjadi secara normal. 

 

 

 

 

AND Gate 

Output kejadian “C" hanya terjadi 

jika semua peristiwa input (A dan 

B) terjadi secara bersamaan. 

 

 

 

 

Or Gate 

Output kejadian “C” terjadi jika 

salah satu dari peristiwa input 

terjadi. 

 

 

 

 

Transferred Event 

Simbol ini menunjukan bahwa 

uraian lanjutan kejadian berada di 

halaman berikutnya. 
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Pertama ada simbol “Event” yang menggambarkan suatu kesalahan dari 

berbagai jenis. Mungkin kejadian dalam arti sempit, yaitu sesuat yang 

terjadi, tapi mungkin juga mengacu pada keadaan yang salah, misalnya 

komponen yang gagal. Oleh karena itu mungkin lebih baik digambarkan 

sebagai “kejadian kegagalan”.  

Simbol – simbol kondisional digunakan untuk meunjukan bagaimana 

kondisi atau peristiwa yang normal juga dapat mempengaruhi sistem. 

Kadang – kadang, simbol yang digunakan dalam kombinasi dengan 

gerbang khusus yang disebut INHIBIT (Penghambat). Simbol 

transferdigunakan untuk membagi pohon menjadi beberapa bagian yang 

lebih kecil. Dan simbol “AND” dan “OR” digunakan untuk menyediakan 

koneksi logis dari berbagai kejadian. 

 


