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ABSTRAK 

 
Astri Firmandhani 

Gambaran Potensi Bahaya di Bagian Produksi PT. Gemilang Lestari 

Teknindo Kabupaten Tegal 

 

xviii + 187 halaman + 17 tabel + 14 gambar + 12 lampiran 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran potensi 

bahaya di bagian produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini menggunakan jenis dan rancangan penelitian deskriptif. Uji 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi potensi bahaya di bagian 

produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal adalah terdapat 51 

potensi bahaya, yaitu bagian cutting terdapat 9 potensi bahaya, bagian bending 

terdapat 6 potensi bahaya, bagian machining terdapat 5 potensi bahaya, bagian 

stamping terdapat 6 potensi bahaya, bagian welding terdapat 10 potensi bahaya, 

bagian finishing dan painting terdapat 8 potensi bahaya, bagian electro plating 

terdapat5 potensi bahaya, dan bagian packing terdapat 2 potensi bahaya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 51 potensi bahaya di bagian 

produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. Terdapat 20 potensi 

bahaya mekanik, 3 potensi bahaya listrik, 1 potensi bahaya fisik, 5 potensi bahaya 

kimiawi, dan 2 potensi bahaya ergonomi. Saran untuk PT. Gemilang Lestari 

Teknindo agar mengawasi secara berkala proses pekerjaan yang dilakukan 

operator dan pekerja diwajibkan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) pada 

saat bekerja. 

 

Kata kunci : Potensi Bahaya, Identifikasi Bahaya, Pengendalian Bahaya 

Kepustakaan : 28 (1993-2015) 
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ABSTRACT 

 

Astri Firmandhani 

Description of Potential Hazard in Production Department PT. Gemilang 

Lestari Teknindo Tegal Regency 

 

xviii + 187 pages + 17 tables + 14 images + 12 attachements 

 

The purposed of this research was to describe the potential hazard in the 

production section PT. Gemilang Lestari Teknindo Regency of Tegal. This 

research used descriptive study design. The validity test of the data used 

triangulation techniques. 

The results of this research were based of hazard identification in 

production section PT. Gemilang Lestari Teknindo Regency of Tegal,there were 

51 potential hazards, there were 9 potential hazards incutting area, there were 6 

potential hazards in bending area, there were 5 potential hazards in the machining 

area, there were 6 potential hazard in stamping area, there were 10 potential 

hazard in welding area, there were 8 potential hazard in finishing and painting 

area, there were 5 potential hazard in electro plating area, and there were 2 

potential hazard in packing area.  

The conclusion from this research was that there were 51 potential hazards 

in production section PT. Gemilang Lestari Teknindo Regency of Tegal. There 

were 20 mechanical hazards, 3 electrical hazards, 1 physic hazard, 5 chemical 

hazards, and 2 ergonomic hazards. Suggested to PT. Gemilang Lestari Teknidno 

regularly were to supervise the work performed operators and worker are required 

to wear Personal Protective Equipment (PPE) when working.  

 

Keywords : Potential Hazard, Hazard Identification, Hazard Control 

Literature : 28 (1993-2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, tantangan dan potensi 

bahaya yang dihadapi semakin banyak dan beragam temasuk bahaya yang timbul 

akibat perbuatan manusia itu sendiri (man made hazards) (Soehatman Ramli, 

2010:7). Setiap tempat kerja mempunyai risiko terjadinya suatu kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. Besarnya risiko yang terjadi tergantung dari jenis industri, 

teknologi serta upaya pengendalian risiko yang dilakukan (Syukri Sahab, 

1997:103).  Penggunaan mesin, alat kerja, material dan proses produksi telah 

menjadi sumber bahaya yang dapat mencelakakan. Karena itu, aspek keselamatan 

telah menjadi tuntutan dan kebutuhan umum (Soehatman Ramli, 2010:7). 

Keselamatan kerja merupakan suatu sarana utama untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian berupa luka atau 

cidera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, kerusakan peralatan atau mesin 

dan kerusakan lingkungan (Tarwaka (2014:7). Sedangkan kesehatan kerja  

merupakan suatu unsur kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan 

pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

efisiensi dan produktivitas kerja (Tarwaka, 2014:34).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja, menjelaskan bahwa keselamatan kerja dimaksudkan 

untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang menyangkut aspek 

keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral pekerja, perlakuan, sesuai martabat 

manusia moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara 
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aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan 

produktivitas kerja. Dengan demikian, para tenaga kerja harus memperoleh 

jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatnnya di dalam setiap pelaksanaan 

pekerjaannya sehari-hari (Tarwaka, 2014:9). 

Menurut H.W Heinrich dalam Soehatman Ramli (2010:33), faktor 

penyebab kecelakaan kerja adalah tindakan tidak aman dari manusia (unsafe act) 

dan kondisi tidak aman (unsafe condition). Berdasarkan hasil statistik menyatakan 

bahwa 85% kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan 

yang tidak aman (Soehatman Ramli, 2010:39). 

Menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 2013, setiap 

15 detik terdapat kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 1 pekerja di dunia 

meninggal dan sebanyak 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun 

sebelumnya (2012), ILO mencatat angka kematian karena kecelakaan dan 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahunnya. 

Berdasarkan data dari PT. Jamsostek bahwa angka kecelakaan kerja di 

Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 terdapat 103.074 

kasus kecelakaan kerja dengan korban meninggal 2.419 orang. Pada tahun 2013 

terjadi kenaikan angka kecelakaan kerja sebesar 0,20% menjadi 103.285 kasus 

kecelakaan kerja dengan korban meninggal 2.438 orang. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat kejadian kecelakaan kerja pada 

Tahun 2014 sebanyak 129.911 kasus dimana terjadi kenaikan angka kecelakaan 

kerja dari tahun sebelumnya sebesar 25,47%. Sedangkan pada tahun 2015 

mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 23,51% menjadi 105.182 kasus 

kecelakaan kerja dengan 2.375 orang meninggal. 
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Angka kecelakaan kerja di Kabupaten Tegal berdasarkan data dari Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tegal, 

menyebutkan bahwa kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan angka 

kecelakaan kerja pada tahun 2015. Pada tahun 2012 terdapat kecelakaan kerja 

sebanyak 289 kasus. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan angka kecelakaan 

kerja sebesar 9,34% menjadi 316 kasus. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan angka 

kecelakaan kerja kembali sebesar 4,43% menjadi 330 kasus. Dan terjadi 

penurunan angka kecelakaan kerja pada tahun 2015 sebesar 38,78% menjadi 202 

kasus. 

Sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

perlu dilakukan proses identifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja dan 

dievaluasi tingkat risikonya serta dilakukan upaya pengendalian yang memadai 

(Syukri Sahab, 1997:102). Identifikasi bahaya merupakan landasan dari program 

pencegahan atau pengendalian risiko untuk mengenal bahaya yang ada di tempat 

kerja (Soehatman Ramli, 2010:54). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andhini Dwi Pertiwi, dkk., 

(2013), menyebutkan bahwa di PT. Adi Putro Wirasejati terdapat 24 potensi 

bahaya diantaranya bahaya mekanis, listrik, dan fisik. PT. Adi Putro Wirasejati 

telah melakukan proses identifikasi bahaya, penilaian bahaya, serta pengendalian 

risiko sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Pada tahun 2012 

jumlah angka kecelakaan keja di PT. Adi Putro Wirasejati sebesar 117 kasus dan 

pada tahun 2013 turun sebesar 29,05% menjadi 83 kasus kecelakaan kerja. 



4 
 

 
 

PT. Gemilang Lestari Teknindo merupakan salah satu industri kecil 

menengah yang berlokasi di Jalan Cemara Sewu nomor 14 Desa Tembok Luwung 

RT 37 RW 08 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Industri ini merupakan 

industri logam yang memproduksi komponen elektronik dan komponen alat berat. 

Pemasaranya langsung dikirim ke perusahaan pemesan yang produknya dibuat 

sesuai desain dari perusahaan tersebut. Adapun industri besar yang disuplay 

adalah PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron). Produk yang dibuat untuk 

memenuhi komponen stamping metal pada produk lemari es, mesin cuci dan 

audio video. Jumlah pekerja di PT. Gemilang Lestari Teknindo adalah 28 pekerja 

yang terbagi menjadi 8 divisi, yaitu divisi cutting, divisi bending, divisi 

machining, divisi stamping, divisi welding, divisi finishing dan painting, divisi 

electro plating, serta divisi packing. (Profil PT. Gemilang Lestari Teknindo, 

2015). 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 13 

November 2015 oleh peneliti di PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal 

diketahui bahwa terdapat potensi bahaya di setiap tahapan proses produksi yaitu: 

bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya ergonomi. 

Pada proses cutting terdapat berbagai potensi bahaya berupa bahaya mekanik, 

seperti: kejatuhan besi, tangan tergores, tangan terpotong, tersentuh benda panas 

dan bahaya listrik seperti tersengat arus listrik saat pengoperasian mesin, percikan 

api, dan kebakaran. Pada proses bending terdapat potensi bahaya mekanik, 

seperti: tangan terjepit, terbentur mesin, kejatuhan benda dan bahaya listrik, 

seperti tersengat aliran listrik saat pengoperasian mesin.  
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Pada proses machining terdapat beberapa potensi bahaya yaitu bahaya 

mekanik, seperti: tangan terjepit, tergores, dan terpotong dan bahaya listrik, 

seperti tersengat aliran listrik saat pengoperasian mesin. Pada proses stamping 

terdapat beberapa potensi bahaya berupa bahaya mekanik, seperti: tangan terjepit, 

terkelupas, dan terpotong; bahaya listrik seperti tersengat aliran listrik saat 

pengoperasian mesin; serta bahaya fisik yaitu kebisingan. Pada proses welding 

terdapat bahaya listrik, seperti: tersengat aliran listrik saat pengoperasian alat las, 

percikan api, ledakan, kebakaran; bahaya fisik berupa kebisingan; serta bahaya 

kimia, seperti: keracunan akibat menghirup asap hasil pengelasan dan radiasi sinar 

ultraviolet dan sinar infra merah.  

Pada proses finishing terdapat beberapa potensi bahaya berupa bahaya 

mekanik, seperti: tangan tergores dan terpotong, serta mata kemasukan benda 

asing; bahaya listrik, seperti tersengat aliran listrik saat pengoperasian alat 

gerinda; serta bahaya fisik berupa kebisingan. Pada proses painting terdapat 

bahaya kimia, seperti: paparan dari bau cat, dan debu. Pada proses electro plating 

terdapat bahaya kimia seperti keracunan akibat penggunaan bahan kimia. Pada 

proses packing terdapat potensi bahaya mekanik, seperti: kejatuhan benda yang 

sudah di packing dan terbentur akibat tempat yang sempit. Dan untuk bahaya 

ergonomi hampir terdapat di seluruh divisi, seperti sikap kerja duduk, berdiri, dan 

jongkok yang terlalu lama; angkat angkut beban yang terlalu berat, dan gerakan 

memutarkan badan. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada saat observasi dengan 

Bapak Rizal selaku Ketua Bagian Produksi di PT. Gemilang Lestari Teknindo 

menyatakan bahwa pernah terjadi kecelakaan kerja di PT. Gemilang Lestari 
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Teknindo Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013, terjadi kasus kecelakaan kerja 

yaitu, tangan operator mesin power press terjepit pada saat proses pelubangan plat 

baja di bagian stamping, dan kecelakaan ini terjadi sebanyak 3 kali. Sepanjang 

tahun 2015 terjadi 12 kasus kecelakaan kerja berupa 7 kejadian tergores plat baja, 

2 kejadian sakit pinggang, dan 3 kejadian terjepit mesin bending.  

Upaya pengendalian risiko yang telah diterapkan di PT. Gemilang Lestari 

Teknindo yaitu tersedia Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja seperti masker, 

sarung tangan, apron, dan kacamata las. Upaya pengendalian lainnya yaitu adanya 

instruksi kerja (IK) serta tersedianya kotak P3K. Namun pekerja masih enggan 

menggunakan alat pelindung diri, dan ketersedian APD di PT. Gemilang Lestari 

Teknindo masih terbatas serta tidak sesuai dengan standar. Contohnya jenis 

sarung tangan pekerja yaitu sarung tangan dari kain. Sarung tangan ini hanya 

melindungi dari kontak panas atau dingin sedangkan untuk pekerja yang 

berhubungan dengan bahan kimia harusnya menggunakan sarung tangan dari 

karet. Selain itu tidak adanya petugas yang bertanggung jawab dengan 

ketersediaan P3K dan tidak adanya checklist penggunaannya.  

PT. Gemilang Lestari Teknindo juga belum terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP) dan belum dilakukan proses identifikasi bahaya untuk 

mengetahui potensi bahaya yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang 

Lestari Teknindo. Identifikasi bahaya dilakukan untuk menemukan, mengenali, 

dan mendeskripsikan potensi bahaya yang terdapat dalam setiap tahapan kegiatan 

atau pekerjaan dan akibatnya yang kemudian dapat dilakukan upaya pengendalian 

untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan kerja. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

tentang “Gambaran Potensi Bahaya di Bagian Produksi PT. Gemilang Lestari 

Teknindo Kabupaten Tegal”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Bagaimana gambaran potensi bahaya di bagian produksi PT. Gemilang 

Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Apa saja potensi bahaya mekanis yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 

2. Apa saja potensi bahaya listrik yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 

3. Apa saja potensi bahaya fisik yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang 

Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 

4. Apa saja potensi bahaya kimia yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 

5. Apa saja potensi bahaya ergonomi yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 

6. Apa saja upaya pengendalian bahaya di bagian produksi PT. Gemilang 

Lestari Teknindo Kabupaten Tegal? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui potensi bahaya yang dapat terjadi di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui potensi bahaya mekanis yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

2. Mengetahui potensi bahaya listrik yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

3. Mengetahui potensi bahaya fisik yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

4. Mengetahui potensi bahaya kimia yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

5. Mengetahui potensi bahaya ergonomi yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

6. Mengetahui upaya pengendalian bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di 

bagian produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

1. Sebagai bahan informasi mengenai potensi bahaya keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terdapat di tempat kerja. 

2. Mengetahui upaya pengendalian bahaya keselamatan dan kesehatan kerja 

sehingga pekerja merasa aman. 
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1.4.2 Bagi Mahasiswa 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat belajar, menerapkan 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan mengimplementasikan 

pendidikan yang dicapai di perguruan tinggi. 

1.4.3 Bagi Universitas 

Hasil analisa ini dapat digunakan sebagai pembendaharaan perpustakaan, 

agar dapat berguna bagi mahasiswa dan menambah ilmu pengetahuan. 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Implementasi 

Job Safety 

Analysis 

(JSA) Dalam 

Upaya 

Pencegahan 

Terjadinya 

Kecelakaan 

Akibat Kerja 

(Studi Kasus: 

PT. Adi Putro 

Wirasejati) 

Andhini 

Dwi 

Pertiwi, 

dkk. 

2013 

PT. Adi 

Putro 

Wirasejati 

Deskriptif 
Kualitatif 

Identifikasi 

risiko tiap 

tahapan 

proses 

menggunak

an metode 

Job Safety 

Analysis  

Berdasarkan 

analisis JSA 

diketahui 

bahwa pada 

mesin 

gerinda tangan 

terdapat 16 

potensi bahaya, 

pada mesin bor 

tangan terdapat 

14 potensi 

bahaya, dan 

dari 

aktivitas las 

mig terdapat 16 

potensi bahaya 

dimana bahaya 

tersebut 

bersifat 

mechanical, 

dan  electrical 

serta bahaya 

kesehatan yang 

bersifat 

physical. 

2. Analisis 

Bahaya 

Pekerjaan 

Bagian Paper 

Nailirifa 

Nuzuliyah 

2013 

Industri 

Kertas 

Deskriptif

Kualitatif 

Analisis 

risiko 

keselamatan 

kerja  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

tiga pekerjaan 
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Lanjutan Tabel 1.1: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Machine 

Berdasarkan 
Job Safety 

Analysis 
(JSA) Dalam 

Upaya 

Pengendalian 

Bahaya (Studi 

Kualitatif di 

Industri 

Kertas) 

   dengan 

metode Job 
Safety 

Analysis 

pada bagian 

Paper Machine 
yang dinilai 

berbahaya yaitu: 

penyambungan  

3. Assessment 
and Risk 

Management 

of Potential 
Hazards by 

Failure 
Modes and 

Effect 

Analysis 
(FMEA) 

Method in 
Yazd Steel 

Complex 

Mehrzad 

Ebrahemza

dih, dkk. 

2014 

Yazrd 

Steel 

Complex 

Studi 
Deskriptif 

Penilaian dan 

manajemen 

risiko potensi 

bahaya 

menggunakan 

metode 

Failure 

Modes and 

Effect 
Analysis 

(FMEA) 

Penelitian 

menunjukan 

bahwa pada 

proses 

pembakaran 

kapur dan 

pengecoran baja 

mencapai 

prioritas risiko 

tertinggi 

sebelum dan 

sesudah 

perbaikan yaitu 

(490, 168), dan 

pada kesehatan 

lingkungan  

serta pembuatan 

roll diperoleh 

prioritas risiko 

terendah 

sebelum dan 

sesudah 

pengukuran 

yaitu (28, 20)   

4 Gambaran 

Potensi 

Bahaya dan 

Penilaian 

Risiko 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja di 

Bagian 

Spinning IV 

Production 

PT. Asia 

Pacific Fibers, 

Tbk. 

Kabupaten  

Aditya Dwi 

Saputra 

2015 

PT. Asia 

Pacific 

Fibers, 

Tbk. 

Kabupaten 

Kendal 

Deskriptif 

kualitatif 

Proses kerja, 

potensi 

kecelakaan 

kerja, 

pengendalian 

kecelakaan 

kerja melalui 

pendekatan 

manajemen 

dengan 

dokumen 

HIRARC  

(Hazard 
Identification, 

Risk 

Assessment 

Berdasarkan 

identifikasi 

potensi bahaya 

di bagian 

Spinning IV 

production 

adalah terdapat 

61 potensi 

bahaya, yaitu: di 

area dryer 

sebanyak 15 

potensi bahaya, 

area melting 

sebanyak 26 

potensi bahaya 

dan area take up 
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Lanjutan Tabel 1.1: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Kendal.    and Risk 
Control) 

sebanyak 20 

potensi bahaya. 

Berdasarkan   

hasil penilaian 

risiko, terdapat 

31 potensi 

bahaya dengan 

tingkat risiko 

rendah, 15 

potensi bahaya 

dengan tingkat 

risiko sedang 

dan 15 potensi 

bahaya dengan 

tingkat risiko 

tinggi. 

 

Dari keaslian penelitian diatas, ada beberapa hal yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengenai gambaran potensi bahaya di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal, dan penelitian ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2016. 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilakukan di PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Pengambilan data ini termasuk dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

dengan kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan judul “Gambaran  

Potensi Bahaya di bagian produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo”.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Proses Kerja 

Dalam suatu proses produksi terjadi kontak antara manusia, mesin, 

material dan lingkungan kerja yang diakomodir oleh proses atau prosedur kerja. 

Kegiatan produksi menggunakan jenis proses yang bersifat fisis atau kimia, 

misalnya dalam proses pengolahan minyak digunakan proses fisis dan kimia 

dengan kondisi operasi seperti temperatur yang tinggi atau rendah, tekanan, aliran 

bahan, perubahan bentuk dari reaksi kimia, penimbunan dan lainnya. Seluruh 

proses ini mengandung bahaya, seperti tekanan yang berlebihan atau temperatur 

yang terlalu tinggi dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran. Proses 

produksi dibuat melalui sistem dan prosedur operasi yang diperlukan sesuai 

dengan sifat dan jenis kegiatan. Secara langsung sistem dan prosedur tidak bersifat 

bahaya, tetapi dapat mendorong timbulnya potensi bahaya (Soehatman Ramli, 

2010:75-76). Di dalam proses kerja terdapat sumber-sumber bahaya, yaitu: 

2.1.1.1 Manusia 

Faktor manusia sangat menentukan dalam pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja. Manusia mempunyai kemampuan dan keterbatasan baik dari segi 

fisik, fisiologis, maupun psikologiknya (Syukri Sahab, 1997:22). Manusia dapat 

menjadi sumber bahaya di tempat kerja pada saat melakukan aktivitasnya. 

Misalnya ketika pekerja sedang melakukan pengelasan, maka dalam proses 
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pengelasan tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bahaya (Soehatman Ramli, 

2010:75). 

2.1.1.2 Peralatan 

Peralatan kerja yang digunakan di tempat kerja, seperti mesin, pesawat 

uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga dan lain sebagainya dapat menjadi 

sumber bahaya bagi manusia yang menggunakannya (Soehatman Ramli, 

2010:76). Apabila tidak dipergunakan dengan semestinya serta tidak dilengkapi 

dengan alat pelindung atau pengaman, peralatan bisa menimbulkan macam-

macam bahaya seperti: kebakaran, sengatan listrik, ledakan, luka-luka atau cidera 

(Syukri Sahab, 1997:69). 

2.1.1.3 Material 

Material yang berupa bahan baku atau hasil produksi mengandung 

berbagai jenis bahaya sesuai dengan sifat dan karateristiknya masing-masing. 

Misalnya material yang berupa bahan kimia mengandung bahaya seperti iritasi, 

keracunan, pencemaran lingkungan dan kebakaran (Soehatman Ramli, 2010:76). 

Bahaya dari bahan meliputi berbagai risiko sesuai dengan sifat bahan. 

Selain risiko bahayanya berbeda, intensitas atau tingkat bahayanya juga berbeda. 

Ada yang tingkat bahayanya sangat tinggi dan ada pula yang rendah. Disamping 

itu pengaruhnya ada yang segera dapat dilihat (akut) tetapi ada juga yang 

pengaruhnya baru kita ketahui setelah bertahun-tahun (kronis). Setiap bahan kimia 

berbahaya harus dilengkapi dengan lembar data kimia atau yang biasa disebut 

Material Safety Data Sheet (MSDS) (Syukri Sahab, 1997:70). 
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2.1.1.4 Proses 

Bahaya dari proses sangat bervariasi tergantung teknologi yang digunakan. 

Proses yang digunakan di industri ada yang sederhana dan juga ada proses yang 

rumit ada proses yang berbahaya dan ada pula proses yang kurang berbahaya. 

Industri kimia biasanya menggunakan proses yang berbahaya. Dalam proses 

biasanya juga digunakan suhu dan tekanan tinggi yang memperbesar risiko 

bahayanya. Dari proses ini kadang timbul asap, debu, panas, bising dan bahaya 

mekanik seperti terjepit, terpotong atau tertimpa bahan (Syukri Sahab, 1997:70). 

Kegiatan produksi di tempat kerja menggunkan berbagai jenis proses yang 

bersifat fisik atau kimia. Proses produksi yang dilakukan di perusahaan 

merupakan serangkaian proses majemuk yang cukup rumit. Setiap proses 

produksi dapat menimbulkan berbagai dampak (risiko bahaya) seperti paparan 

debu, asap, panas, bising dan lain sebagainya (Soehatman Ramli, 2010:76).  

2.1.1.5  Sistem dan Prosedur 

Proses produksi di tempat kerja dilakukan melalui suatu sistem dan 

prosedur operasi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan sifat kegiatan masing-

masing. Sistem dan prosedur secara langsung tidak bersifat berbahaya, tetapi 

dapat mendorong timbulnya berbagai jenis bahaya yang potensial (Soehatman 

Ramli, 2010:76). 

2.1.2 Unsafe Action 

Unsafe action adalah tindakan dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar 

belakangi oleh berbagai sebab (Tarwaka, 2014:13). Faktor manusia atau unsafe 

action dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: 
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1. Tidak seimbangnya fisik tenaga kerja, yaitu posisi tubuh yang menyebabkan 

mudah lelah, cacat fisik, cacat sementara dan kepekaan panca indera terhadap 

sesuatu. 

2. Kurang pendidikan, seperti kurang pengalaman, salah pengertian terhadap 

suatu perintah, kurang terampil, salah mengartikan SOP (Standard 

Operational Procedure), sehingga mengakibatkan kesalahan pemakaian alat 

kerja. 

3. Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan. 

4. Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya. 

5. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) hanya berpura-pura. 

6. Mengangkut beban yang berlebihan. 

7. Bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja. 

2.1.3 Unsafe Condition 

Unsafe condition adalah kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, 

pesawat, bahan, lingkungan dan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan 

sistem kerja (Tarwaka, 2014:13). Faktor lingkungan atau unsafe condition dapat 

disebabkan oleh berbagai hal berikut: 

1. Peralatan yang sudah tidak layak pakai. 

2. Pengamanan gedung yang kurang standar. 

3. Terpapar bising. 

4. Terpapar radiasi. 

5. Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan. 

6. Kondisi suhu yang membahayakan. 
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7. Dalam keadaan pengamanan yang berlebihan. 

8. Sistem peringatan yang berlebihan. 

9. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya (Anizar, 2009:4). 

2.1.4 Potensi Bahaya 

Bahaya atau hazard adalah semua sumber atau situasi yang berpotensi 

mengakibatkan cidera atau sakit pada manusia, kerusakan properti, kerusakan 

terhadap lingkungan maupun gangguan proses atau kombinasi diantara hal-hal 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengendalian yang tepat agar bahaya tersebut 

tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Bahaya merupakan sifat yang melekat 

(inherent) dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondis, atau peralatan 

(Soehatman Ramli, 2010:57).  

Sedangkan definisi potensi bahaya adalah suatu yang berpotensi 

menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cidera, sakit, kecelakaan atau 

bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan 

sistem kerja (Tarwaka 2014:266).  

Setiap proses produksi, peralatan atau mesin dan tempat kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk selalu mengandung potensi bahaya 

tertentu, yang apabila tidak mendapatkan perhatian secara khusus dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya ini berasal dari berbagai kegiatan 

atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi pekerjaan atau berasal dari luar proses 

kerja (Tarwaka, 2014:16).  

Menurut Soehatman Ramli (2010:66) potensi bahaya diklasifikasikan 

menjadi 5 yaitu: 
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2.1.4.1 Bahaya Mekanis 

Bahaya mekanis merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan 

mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara 

manual atau dengan penggerak. Misalnya mesin gerinda, press, tempa, pengaduk, 

dan lain-lain. Bagian yang bergerak pada mesin mengandung bahaya, seperti: 

gerakan memotong, menempa, menjepit, menekan, mengebor dan bentuk gerakan 

lainnya (Soehatman Ramli, 2010:66). 

Bahaya mekanik dapat menimbulkan risiko trauma atau terluka akibat 

kecelakaan. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor mekanik di tempat kerja 

antara lain adalah terbentur, tertusuk, tersayat, terjepit, tertekan, terjatuh, 

terpeleset, terkilir, tertabrak, terbakar, terkena serpihan ledakan, tersiram, dan 

tertelan. Sementara itu, risiko kecelakaan yang dapat timbul dari faktor mekanik 

tersebut adalah cedera seperti luka, luka bakar, perdarahan, tulang patah, jaringan 

robek, sesak napas, jantung berhenti berdetak, serta masuknya benda asing ke 

dalam tubuh (khususnya mata), bila cedera yang ditimbulkan berat dapat 

menimbulkan kematian (John Ridley, 2008:213). 

Bahaya perlu diidentifikasi agar dilakukan tindakan untuk menghilangkan 

atau mengurangi risiko yang dihadapi oleh pekerja. Namun apabila bahaya 

tersebut tidak dapat dihilangkan, suatu penilaian risiko perlu dilakukan untuk 

menentukan tindakan pencegahan yang harus diambil. Tindakan tersebut dapat 

meliputi pemberian pengaman mesin (John Ridley, 2008:214). 

Menurut Tarwaka (2014:440), untuk mencegah kecelakaan kerja perlu 

dipasang pengaman mesin. Tipe pengaman mesin tersebut meliputi: 
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1. Pengaman Tetap (Fixed Guards), yaitu pengaman yang dipasang secara tetap 

untuk melindungi kontak antara bagian mesin yang bergerak atau berputar 

dengan bagian tubuh tenaga kerja. 

2. Pengaman Interlok (Interlocking Guards), yaitu pengaman yang berfungsi 

untuk mencegah mesin-mesin dan alat kerja mesin dapat dioperasikan, 

kecuali pengaman telah ditempatkan kembali. 

3. Pengaman Otomatis (Automatic Guards), yaitu pengaman yang secara 

otomatis bergeser sendiri pada posisinya apabila mesin atau putaran bagaian 

mesin jalan. 

4. Pengaman Jarak (Distance Guards), yaitu pengaman untuk mencegah akses 

ke area berbahaya melalui suatu penghalang atau pagar pengaman. 

5. Pengaman yang dapat di stel (Adjustable Guards), yaitu pengaman yang 

distel sesuai dengan potensi bahaya yang dilindungi. 

2.1.4.2 Bahaya Listrik 

Merupakan bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik dapat 

mengakibatkan berbagai bahaya, seperti sengatan listrik, hubungan singkat dan 

kebakaran. Di tempat kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan 

listrik, peralatan kerja maupun mesin-mesin yang menggunakan energi listrik 

(Soehatman Ramli, 2010:66).  

Menurut NFPA 70E tentang Standard for Electrical Safety in The 

Workplace, bahaya listrik dapat menimbulkan potensi seperti: kejut, busur api, 

ledakan, dan kebakaran. Kejut atau sengatan listrik yang melalui tubuh 

dipengaruhi oleh 3 faktor antara lain: 1) jalan masuknya sengatan listrik ke tubuh, 
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2) jumlah arus yang mengalir ke tubuh, dan 3) jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk mengalir ke tubuh. Berikut ini akibat dari arus listrik yang mengalir ke 

tubuh di jelaskan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Akibat Arus Listrik yang Mengalir Ke Dalam Tubuh 

mA Akibat 

0,5 – 3 Sensasi kesemutan 

3 – 10 Kontraksi otot dan nyeri 

10 – 40 Mengalami nilai ambang batas potensial 

30 – 75 Kelumpuhan pernapasan 

100 – 200 Fibrilasi ventrikel 

200 – 500 Hati klem ketat 

1500 + Jaringan dan Organ tubuh terbakar 

Sumber:  NFPA 70E Standard for Electrical Safety in The Workplace 

2.1.4.3 Bahaya Fisik 

Menurut Soehatman Ramli (2010:68), bahaya fisik adalah bahaya yang 

berasal dari faktor-faktor fisik. Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja 

yang bersifat fisika yang dalam keputusan ini terdiri dari iklim kerja, kebisingan, 

getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu dan medan magnet (Permenkentrans 

No. PER.13/MEN/X/2011). 

2.1.4.3.1 Iklim Kerja 

Iklim kerja (panas) adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, 

kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari 

tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaanya (Permenkentrans No. 

PER.13/MEN/X/2011).  

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 tentang nilai ambang faktor fisika dan faktor 

kimia di tempat kerja, nilai ambang batas ISSB yang diperkenankan di jelaskan 

pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) 

yang Diperkenankan 

Pengaturan Waktu 

Kerja Setiap Jam 
ISBB (C) 

Beban Kerja 

Ringan Sedang Berat 

75% - 100% 30,0 26,7 25 

50% - 75% 30,6 28,0 25,9 

25% - 50% 31,4 29,4 27,9 

0% - 25% 32,2 31,1 30,0 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Keterangan: 

Indek Suhu Basah dan bola untuk di luar ruangan dengan panas radiasi: 

ISSB = 0,7 Suhu basah alami + 0,2 Suhu bola + 0,1 Suhu kering 

Indeks Suhu dan Bola untuk di dalam atau di luar ruangan tanpa panas radiasi: 

ISSB = 0,7 Suhu basah alami + 0,3 Suhu bola 

Catatan: 

1. Beban kerja ringan membutuhkan kalori sampai dengan 200 kkal/jam. 

2. Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 200 sampai dengan 

kurang dari 350 kkal/jam. 

3. Beban kerja berat membutuhkan kalori dari 350 sampai dengan kurang dari 

500 kkal/jam. 

2.1.4.3.2 Kebisingan 

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber 

dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu 

dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Permenkentrans No. 

PER.13/MEN/X/2011).  

Nilai ambang faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, nilai ambang 

batas kebisingan di jelaskan pada tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Waktu Pemaparan Per Hari Intensitas Kebisingan dalam dBA 

                8                    Jam 85 

                4 88 

                2 91 

                1 94 

  

               30                    Menit 97 

               15 100 

               7,5 103 

              3,75 106 

              1,88 109 

              0,94 112 

  

             28,12                 Detik  115 

             14,06 118 

              7,03 121 

              3,52 124 

              1,76 127 

              0,88 130 

              0,44 133 

              0,22 136 

              0,11 139 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Catatan: tidak boleh terpajan lebih dari 140 dBA, walaupun sesaat. 

2.1.4.3.3 Getaran 

Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah 

bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Nilai ambang batas getaran alat 

kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan 

tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat (m/det
2
), sedangkan 

NAB getaran yang kontak langsung maupun tidak langsung pada seluruh tubuh 

ditetapkan sebesar 0,5 meter per detik kuadrat (m/det
2
) (Permenkentrans No. 

PER.13/MEN/X/2011). Nilai ambang faktor fisika dan faktor kimia di tempat 

kerja, nilai ambang batas getaran di jelaskan pada tabel 2.4. 



22 
 

 
 

Tabel 2.4. Nilai Ambang Batas Getaran untuk Pemaparan Lengan dan Tangan 

Jumlah Waktu Pemaparan 

Per Hari Kerja 

Nilai Percepatan pada Frekuensi 

Dominan 

Meter Per Detik 

Kuadrat (m/det
2
) 

Gravitasi 

4 jam dan kurang dari 8 jam 4 0,40 

2 jam dan kurang dari 4 jam 6 0,61 

1 jam dan kurang dari 2 jam 8 0,81 

Kurang dari 1 jam 12 1,22 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Catatan: 1 Gravitasi = 9,81 m/det2 

2.1.4.3.4 Gelombang Mikro 

Radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro (microwave) adalah radiasi 

elektromagnetik dengan frekuensi 30 Kilo Hertz sampai 300 Giga Herzt 

(Permenkentrans No. PER.13/MEN/X/2011). Nilai ambang batas radiasi frekuensi 

radio dan gelombang mikro di jelaskan pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Nilai Ambang Batas Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro 

Frekuensi 

Power 

Density 

(mW/cm
2
) 

Kekuatan 

Medan 

Listrik 

(V/m) 

Kekuatan 

Medan 

Magnit 

(A/m) 

Waktu 

Pemaparan 

(menit) 

30 kHz – 100 kHz  1842 163 6 

100 kHz – 1 MHz  1842 16,3/f 6 

1 MHz – 30 MHz  1842/f 16,3/f 6 

30 MHz – 100 MHz  61,4 16,3/f 6 

100 MHz – 300 MHz 10 61,4 0,163 6 

300 MHz – 3 GHz f/30   6 

3 GHz – 30 GHz 100   33.878
1,079 

30 GHz – 300 GHz 100   67,62/f
0,476 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Keterangan: 

KHz  : Kilo Hertz 

MHz   : Mega hertz 
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GHz   : Giga Hertz 

f   : Frekuensi dalam MHz 

mW/cm2  : Milli Watt per senti meter persegi 

V/m   : Volt per Meter 

A/m   : Amper per Meter 

2.1.4.3.5 Sinar Ultra Ungu 

Radiasi ultra ungu (ultraviolet) adalah radiasi elektromagnetik dengan 

panjang gelombang 180 nano meter sampai 400 nano meter (nm). Berdasarkan 

peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/Men/X/2011 

Tahun 2011 pasal 9 menyatakan bahwa nilai ambang batas sinar ultra ungu 

ditetapkan sebesar 0.0001 milliWatt per sentimeter persegi (mW/cm
2
). Nilai 

ambang batas pemaparan radiasi sinar ultra ungu yang diperkenankan di jelaskan 

pada tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Nilai Ambang Batas Radiasi Sinar Ultra Ungu yang Diperkenankan 

Waktu Pemaparan Per Hari Intensitas Kebisingan dalam dBA 

                8                    Jam 0,0001 

                4 0,0002 

                2 0,0004 

                1 0,0008 

  

               30                    Menit 0,0017 

               15 0,0033 

               10 0,005 

                5 0,01 

                1 0,05 

  

               30                   Detik 0,1 

               10 0,3 

                1 3 

               0,5 6 

               0,1 30 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 
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2.1.4.3.6 Medan Magnet 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 medan magnet statis adalah suatu medan atau 

area yang ditimbulkan oleh pergerakkan arus listrik. Nilai ambang batas 

pemaparan medan magnit statis yang diperkenankan di jelaskan pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Nilai Ambang Batas Medan Magnit Statis yang Diperkenankan 

No. Bagian Tubuh 
Kadar Tertinggi 

Diperkenankan (Ceilling) 

1 Seluruh tubuh (tempat kerja umum) 2 T 

2 Seluruh tubuh (pekerja khusus dan 

lingkungan kerja yang terkendali) 

8 T 

3 Anggota gerak (Limbs) 20 T 

4 Pengguna peralatan medis elektronik 0,5 mT 

Nilai Ambang Batas (NAB) medan magnit frekuensi 1 – 30 kHz: 

No. Bagian Tubuh 
NAB 

(TWA) 
Rentang Frekuensi 

1 Seluruh tubuh 60/f mT 1 – 300 Hz 

2 Lengan dan paha 300/f mT 1 – 300 Hz 

3 Tangan dan kaki 600/f mT 1 – 300 Hz 

4 Anggota tubuh dan seluruh tubuh 0,2 mT 300 Hz – 30 kHz 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Keterangan : 

mT : milli Tesla 

f  : frekuensi dalam Hz 

2.1.4.4 Bahaya Kimiawi 

Bahaya kimia merupakan potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan 

kimia yang digunakan dalam proses produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan 

karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau 

instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Bahan kimia yang terhambur ke 

lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistemik. 
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Pengaruh bahaya kimia terhadap tubuh tenaga kerja sangat tergantung dari jenis 

bahan kimia atau kontaminan, bentuk potensi bahaya (debu, gas, uap atau asap), 

daya racun bahan (toksisitas), dan cara masuk ke dalam. Jalan masuk bahan kimia 

ke dalam tubuh melalui inhalation (pernafasan), ingestion (melalui mulut ke 

saluran pernafasan), dan skin contact (kulit). Setiap bahan kimia berbahaya harus 

dilengkapi dengan lembar data kimia atau Material Safety Data Sheet (MSDS)  

(Syukri Sahab, 1997:72).  

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisik dan 

faktor kimia di tempat kerja, faktor kimia adalah faktor di dalam tempat kerja 

yang bersifat kimia yang meliputi bentuk padatan (partikel), cair, gas, kabut, 

aerosol, dan uap yang bersifat bahan-bahan kimia. Faktor kimia mencakup wujud 

yang bersifat partikel adalah debu, awan, kabut, uap logam, dan asap, serta wujud 

yang tidak bersifat partikel adalah gas dan uap. 

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia antara lain: 

1. Keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun (toxic) 

2. Iritasi, oleh bahan kimia yang memiliki sifat iritasi, seperti asam keras, cuka 

air aki dan lainnya. 

3. Kebakaran dan peledakan. 

4. Polusi dan pencemaran lingkungan (Soehatman Ramli, 2010:67). 

2.1.4.5 Bahaya Biologis 

Bahaya biologis merupakan bahaya yang bersumber dari unsur biologi 

seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktifitas 
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kerja. Potensi bahaya ini ditemukan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, 

pertambangan, minyak dan gas bumi (Soehatman Ramli, 2010:68). 

Sedangkan menurut Syukri Sahab (1997:72), bahaya biologis merupakan 

bahaya yang disebabkan oleh jasad renik, gangguan dari serangga maupun 

binatang lain yang ada di tempat kerja. Berbagai penyakit dapat timbul seperti 

infeksi, alergi, dan sengatan serangga maupun gigitan binatang berbisa yang 

menimbulkan penyakit serta bisa menyebabkna kematian. 

2.1.4.6 Bahaya Ergonomi 

Bahaya ergonomi merupakan bahaya yang bersumber karena tidak 

efisiennya hubungan alat kerja dengan manusia, biasanya berhubungan interaksi 

antara manusia, peralatan dan lingkungan, yang berkaitan dengan tata letak yang 

salah, desain pekerjaan yang tidak sempurna, dan manual handling yang tidak 

sesuai sehingga menyebabkan munculnya penyakit akibat kerja karena kesalahan 

dalam perilaku penggunaan alat kerja (Anizar, 2009:121). 

Kajian ergonomi secara fisik berkaitan dengan disiplin ilmu tentang 

anatomi manusia, antropometrik, fisiologi, dan karakteristik biomekanis karena 

hal tersebut berkaitan dengan aktivitas manusia. Ergonomi fisik meliputi: posisi 

dan postur kerja, penanganan material secara manual atau manual material 

handling, gerakan berulang-ulang, pekerjaan yang berhubungan dengan gangguan 

sistem muskuloskeletal, tata letak tempat kerja, dan lain-lain (Tarwaka, 2014:10). 

Maksimum berat beban ergonomi yang dapat diangkat oleh manusia 

tergantung dari faktor seperti jenis kelamin dan umur. Menentukan secara pasti 

angka beban maksimum yang dapat diangkat akan menjadi sulit karena tiap 
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individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pertimbangan yang digunakan 

untuk menentukan beban maksimum individu lebih pada faktor-faktor risiko yang 

ada, misalnya: ukuran dan bentuk beban, jarak, tinggi pengangkatan beban, dll.  

Batas maksimum untuk mengangkat, menurunkan atau membawa beban 

menurut NOHSC:2005 tahun 1990 adalah sebagai berikut: 

1. Pada posisi duduk, tidak disarankan mengangkat lebih dari 4,5 kg. 

2. Beban antara 16 sampai 55 kg, maka risiko cidera akan semakin meningkat. 

Gunakan alat angkat dan atau mengangkat secara tim. 

3. Beban lebih dari 55 kg tidak diperkenankan mengangkat sendiri. Gunakan 

alat bantu dan atau mengangkat secara tim. 

Sedangkan batas maksimum ukuran benda yang diangkat adalah panjang 

benda 30 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 75 cm. 

2.1.5 Kecelakaan Kerja 

2.1.5.1 Pengertian Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikendaki dan 

sering tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta 

benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja 

industri atau yang berkaitan dengannya (Tarwaka, 2014:10).  

Menurut UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kecelakaan 

kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan dikehendaki yang 

mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan 

kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No: PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan 
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Kerja, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi 

berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 

berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan 

yang biasa atau wajar dilalui (Permenaker No: PER.04/MEN/1993). 

Secara umum kecelakaan kerja di industri dibagi menjadi dua kategori 

yaitu: kecelakaan industri (industrial accident), yaitu suatu kecelakaan yang 

terjadi di tempat kerja, karena adanya potensi bahaya yang tidak terkendali. Dan 

kecelakaan di dalam perjalanan (community accident), yaitu kecelakaan yang 

terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja 

(Tarwaka, 2014:11). 

2.1.5.2 Sebab-sebab Kecelakaan Kerja 

Suatu kecelakaan kerja akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor 

penyebab secara bersama pada suatu tempat kerja atau proses produksi. Dalam 

buku “Accident Prevention”, Heinrich (1972) mengemukakan suatu teori yang 

selanjutnya dikenal dengan “Teori Domino”. Dari teori tersebut digambarkan 

bahwa timbulnya suatu kecelakaan kerja atau cidera disebabkan oleh 5 (lima) 

faktor penyebab yang secara berurutan dan berdiri sejajar antara faktor satu 

dengan yang lainnya. Kelima faktor tersebut adalah (Tarwaka, 2014:11): 

1. Domino Kebiasaan 

2. Domino Kesalahan 

3. Domino Tindakan dan Kondisi Tidak Aman 

4. Domino Kecelakaan 
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5. Domino Cidera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Teori Domino Kecelakaan Menurut Heinrich 

(Sumber: Tarwaka, 2012:23) 

 

Selanjutnya Heinrich menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja adalah cukup dengan membuang salah satu kartu domino atau 

memutus mata rantai domino tersebut (Tarwaka, 2014:11). 

Berdasarkan teori dari Heinrich tersebut, Bird dan Germain (1986) 

memodifikasi teori domino dengan memfleksibelkan ke dalam hubungan 

manajmen secaa langsung dengan sebab akibat kerugian kecelakaan. Model 

penyebab kerugian melibatkan 5 (lima) faktor penyebab berentetan. Kelima faktor 

tersebut adalah: 

1. Kurangnya pengawasan, faktor ini meliputi ketidaktersediaan program, 

standar program, dan tidak terpenuhinya standar. 

2. Sumber penyebab dasar, faktor ini meliputi faktor personal dan pekerjaan. 

3. Penyebab kontak, faktor ini meliputi tindakan dan kondisi yang tidak sesuai 

dengan standar. 

4. Insiden, hal ini terjadi karena danya kontak dengan energi atau bahan-bahan 

berbahaya. 
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5. Kerugian, yaitu akibat rentetan faktor sebelumnya yang menyebabkan 

kerugian pada manusia itu sendiri, harta benda atau properti, dan proses 

produksi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Model Teori Domino Kecelakaan Menurut Bird dan Germain (1986) 

(Sumber: Tarwaka, 2012:25) 

 

2.1.5.3 Klasifikasi Kecelakaan Kerja 

Menurut International Labour Organitation (ILO) pada tahun 1962 

kecelakaan kerja di industri secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Tarwaka, 2014:19-20): 

2.1.5.3.1 Menurut Jenis Kecelakaan 

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaan, antara lain 

(Tarwaka, 2014:19): 

1. Terjatuh 

2. Tertimpa atau kejatuhan benda atau objek kerja 

3. Tersandung benda atau objek, terbentur benda, terjepit antara dua benda 

4. tumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda jatuh 

5. Gerakan-gerakan paksa atau peregangan otot berlebihan 

6. Terpapar atau kontak dengan benda panas atau suhu tinggi 

7. Terkena arus listrik 
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8. Terpapar bahan-bahan berbahaya atau radiasi, dan lain-lain. 

2.1.5.3.2 Menurut Agen Penyebab 

Klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut agen penyebabnya, antara 

lain: 

1. Mesin-mesin, seperti: mesin penggerak kecuali motor elektrik, mesin 

transmisi, mesin-mesin produksi, mesin-mesin pertambangan, mesin-mesin 

pertanian, dan lain-lain 

2. Sarana alat angkat dan angkut, seperti: fork-lift, alat angkut kereta, alat 

angkut beroda selain kereta, alat angkut di perairan, alat angkut di udara, dan 

lain-lain 

3. Peralatan-peralatan lain, seperti: bejana tekan, tanur atau dapur peleburan, 

instalasi listrik termasuk motor listrik, alat-alat tangan listrik, perkakas, 

tangga, perancah, dan lain-lain 

4. Bahan-bahan berbahaya dan radiasi, seperti: baan mudah meledak, debu, gas, 

cairan, bahan kimia, radiasi, dan lain-lain 

5. Lingkungan kerja, seperti: tekanan panas dan tekanan dingin, intensitas 

kebisingan tinggi, getaran, ruang di bawah tanah, dan lain-lain (Tarwaka, 

2014:19-20). 

2.1.5.3.3 Menurut Jenis Luka dan Cidera 

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis luka dan cideranya, antara lain: 

1. Patah tulang 

2. Keseleo atau dislokasi atau terkilir 

3. Kenyerian otot dan kejang 
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4. Gagar otak dan luka bagian dalam lainnya 

5. Amputasi dan enukleasi 

6. Luka tergores dan luka luar lainnya 

7. Memar dan retak 

8. Luka bakar 

9. Keracunan akut 

10. Aspixia atau sesak nafas 

11. Efek terkena arus listrik 

12. Efek terkena paparan radiasi 

13. Luka pada banyak tempat di bagian tubuh, dan lain-lain (Tarwaka, 2014:20). 

2.1.5.3.4 Menurut Lokasi Tubuh Yang Terluka 

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut lokasi tubuh yang terluka antara lain: 

1. Kepala, leher, badan, lengan, kaki, berbagai bagian tubuh 

2. Luka umum, dan lain-lain (Tarwaka, 2014:20). 

2.1.5.4 Kerugian Kecelakaan Kerja 

Setiap keclakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu 

kerugian material dan fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja 

menurut Anizar (2009:7) antara lain: 

2.1.5.4.1 Kerugian Ekonomi 

Kerugian ekonomi akibat kecelakaan kerja meliputi: (1) kerusakan alat 

atau mesin, bahan dan bangunan; (2) biaya pengobatan dan perawatan; (3) 

tunjangan kecelakaan; (4) jumlah produksi dan mutu berkurang; (5) kompensasi 

kecelakaan; dan (6) penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. 
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2.1.5.4.2 Kerugian Non Ekonomi 

Kerugian non ekonomi akibat kecelakaan kerja meliputi: (1) penderitaan 

korban dan keluarga; (2) hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun 

pihak keluarga; (3) keterlambatan aktivitas akibat tenaga kerja lain berkerumun 

atau berkumpul, sehingga aktivitas terhenti sementara; dan (4) hilangnya waktu 

kerja. 

2.1.5.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja 

Pencegahan kecelakaan kerja adalah upaya untuk mencari penyebab dari 

suatu kecelakaan dan bukan mencari siapa yang salah. Dengan mengetahui dan 

mengenal penyebab kecelakaan maka dapat disusun suatu rencana 

pencegahannya, yang mana hal ini merupakan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), yang pada hakekatnya merupakan rumusan dari suatu 

strategi bagaimana menghilangkan atau mengendalikan potensi bahaya yang 

sudah diketahui (Tarwaka, 2014:24).  

Menurut Soehatman Ramli (2010:37), terdapat berbagai pendekatan dalam 

pencegahan kecelakaan, antara lain: 

2.1.5.5.1 Pendekatan Energi 

Sesuai dengan konsep energi, kecelakaan bermula karena adanya sumber 

energi yang mengalir mencapai penerima (recepient). Karena itu pendekatan 

energi mengendalikan kecelakaan melalui 3 titik, yaitu pengendalian pada sumber 

bahaya, pengendalian pada jalan energi, dan pengendalian pada penerima 

(Soehatman Ramli, 2010:37-38). 
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2.1.5.5.2 Pendekatan Manusia 

Pendekatan secara manusia didasarkan hasil statistik yang menyatakan 

bahwa 80 % kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan 

yang tidak aman. Karena itu, untuk mencegah kecelakaan kerja dilakukan 

berbagai upaya pembinaan unsur manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sehingga kesadaran K3 meningkat (Soehatman Ramli, 2010:39). 

2.1.5.5.3 Pendekatan Teknis 

Pendekatan teknis menyangkut kondisi fisik, peralatan, material, proses 

maupun lingkungan kerja yang tidak aman. Untuk mencegah kecelakaan yang 

bersifat teknis dilakukan upaya keselamatan antara lain: 

1. Rancang bangunan yang aman yang disesuaikan dengan persyaratan teknis 

dan standar yang berlaku untuk menjamin kelayakan instalasi atau peralatan 

kerja.  

2. Sistem penanganan pada peralatan atau intalasi untuk mencegah kecelakaan 

dalam pengoperasian alat atau instalasi, misalnya tutup pengaman mesin, 

sistem interlock, sistem alarm, sistem instrumentasi dan lain sebagainya 

(Soehatman Ramli, 2010:39). 

2.1.5.5.4 Pendekatan Administratif 

Pendekatan secara administratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: 

1. Pengaturan waktu dan jam kerja, sehingga tingkat kelelahan dan paparan 

bahaya dapat dikurangi 

2. Penyediaan alat keselamatan kerja 
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3. Mengembangkan dan menetapkan prosedur dan peraturan tentang K3 

4. Mengatur pola kerja, sistem produksi dan proses kerja (Soehatman Ramli, 

2010:40). 

2.1.5.5.5 Pendekatan Manajemen 

Banyak kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor manajemen yang 

tidak kondusif, sehingga mendorong terjadinya kecelakaan. Pendekatan 

manajemen menurut Soehatman Ramli (2010:40), meliputi: 

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 

2. Mengembangkan organisasi K3 yang efektif 

3. Mengembangkan komitmen dan kepemimpinan dalam K3, khususnya untuk 

manajemen tingkat atas 

Sedangkan menurut Anizar (2009:9), pendekatan manajemen meliputi: 

1. Evaluasi pendahuluan tentang karakteristik perusahaan sebelum dimulai oleh 

orang yang terlatih untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan 

untuk membantu memilih cara perlindungan karyawan yang tepat dilakukan 

oleh  perusahaan. 

2. Pemberian pelatihan untuk karyawan sebelum diijinkan bekerja yang dapat 

berpotensi bahaya. 

3. Pemeriksaan kesehatan setidaknya dilakukan secara berkala misalnya satu 

tahun sekali dan pada saat karyawan berhenti bekerja. 

4. Pemberian demonstrasi kepada karyawan tentang pentingnya Alat Pelindung 

Diri. 

5. Pelaksanaan house keeping yang baik. 
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6. Pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan, misalnya 

karyawan yang tidak memakai APD. 

7. Intensif kepada pekerja diberikan jika kecelakaan kerja dapat dikurangi 

sehingga dana yang dianggarkan oleh perusahaan untu biaya dampak akibat 

kecelakaan dapat dialihkan untuk kesejahteraan pekerja (Anizar, 2009:9). 

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mencegah dan mengurangi 

risiko yang mungkin timbul akibat proses pekerjaan. Risiko yang timbul dapat 

diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan sedini mungkin melalui pendekatan 

preventif, inovatif dan partisipatif (Tarwaka, 2014:264). Sedangkan menurut 

Soehatman Ramli (2010:39), manajemen risiko adalah suatu upaya mengelola 

risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara 

komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Proses 

dalam manajemen risiko ada 3, yaitu: 

1.  Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Identifikasi bahaya merupakan upaya untuk mengetahui potensi bahaya 

yang ada di lingkungan kerja (Soehatman Ramli, 2010:70). Sedangkan menurut 

Tarwaka (2014:267), identifikasi bahaya adalah suatu proses yag dapat dilakukan 

untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat 

kerja.  

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Penilaian risiko digunakan sebagai langkah saringan untuk menentukan 

tingkat risiko yang ditinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan keparahan 
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yang dapat ditimbulkan (severity) (Soehatman Ramli, 2010:97). Penilaian Risiko 

(Risk Assessment) terdiri dari 2 tahapan proses, yaitu: 

1) Analisa Risiko 

Analisa risiko merupakan suatu tahapan proses untuk menentukan 

besarnya suatu risiko yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya 

(likelihood) dan keparahan bila risiko tersebut terjadi (severity atau consequences) 

(Soehatman Ramli, 2010:82).  

2) Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko merupakan suatu tahapan proses untuk menilai apakah 

risiko tersebut dapat diterima atau tidak, dengan membandingkan terhadap 

standard yang berlaku atau kemampuan organisasi (perusahaan) dalam 

menghadapi risiko tersebut (Soehatman Ramli, 2010:82). 

3. Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Pengendalian risiko merupakan langkah yang menentukan dalam 

keselurahan manajemen risiko. Berkaitan dengan risiko K3, strategi dalam 

pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: menekan likelihood, 

menekan konsekuensi dan pengalihan risiko (Soehatman Ramli, 2010:102). 

2.1.6 Pengendalian Bahaya 

Pengendalian adalah suatu proses, peraturan, alat, pelaksanaan, atau 

tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan 

peluang positif (AS/NZS 4360:2004). Pengendalian risiko dapat mengikuti 

Pendekatan Hirarki Pengendalian (Hirarchy of Control). Hirarki pengedalian 

risiko adalah suatu urutan-urutan dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang 
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mungkin timbul yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan (Tarwaka, 

2014:275). Hirarki atau metode yang dilakukan untuk mengendalikan risiko 

antara lain: 

2.1.6.1 Eliminasi (Elimination) 

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen 

dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama. Eliminasi 

dapat dicapai dengan memindahkan objek kerja, mesin-mesin atau sistem kerja 

yang dapat diterima oleh ketentuan, peraturan atau standar baku K3 atau kadarnya 

melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) diperkenankan. Eliminasi adalah cara 

pengendalian risiko yang paling baik, karena risiko terjadinya insiden dan 

kecelakaan akibat potensi bahaya ditiadakan. Namun pada prakteknya 

pengendalian dengan cara eliminasi banyak mengalami kendala karena 

keterkaitan antara sumber bahaya dan potensi bahaya saling berkaitan atau 

menjadi sebab dan akibat (Tarwaka, 2014:277).  

2.1.6.2 Substitusi (Substitution) 

Substitusi didefinisikan sebagai pengendalian yang dimaksudkan untuk 

menggantikan mesin atau peralatan kerja mesin yang lebih berbahaya dengan 

mesin atau peralatan kerja mesin yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, 

sehingga keberadaanya selalu dalam batas yang masih dapat diterima dan aman 

dalam setiap operasi (Tarwaka, 2014:278). 

2.1.6.3 Rekayasa Teknik (Engineering Control) 

Rekayasa teknik merupakan upaya pengendalian dengan merubah struktur 

objek kerja mesin atau peralatan kerja mesin untuk mencegah seseorang kontak 
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kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, 

pembuatan struktur pondasi mesin dengan cor beton, pemberian alat bantu 

mekanik, pemberian absorber suara pada dinding ruang mesin yang menghasilkan 

kebisingan tinggi sekali sebagai pengaman mesin, dll (Tarwaka, 2014:278). 

2.1.6.4 Isolasi 

Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang 

dari objek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi dari tempat tertutup 

(control room) menggunakan remote control (Tarwaka, 2014:278). 

2.1.6.5 Pengendalian Administrasi 

Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem 

kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang kontak langsung dengan 

potensi bahaya. Metode pengendalian ini sangat tergantung dari perilaku 

pekerjaannyadan memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya 

pengendalian administrasi ini. Metode ini meliputi: rekrutmen tenaga kerja barau 

sesuai jenis pekerjaan dan mesin yang akan dioperasikan, pengturan waktu kerja 

dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, 

peerapan prosedur kerja, pengaturan kembali jadwal kerja, training keahlian dan 

training K3 (Tarwaka, 2014:278). 

2.1.6.6 Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk 

jangka pendek dan bersifat sementara manakala sistem pengendalian yang lebih 

permanen belum dapat diimplementasikan. APD merupakan pilihan terakhir dari 

suatu sistem pengendalian risiko di tempat kerja (Tarwaka, 2014:278). 
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Menurut Tarwaka (2014:288) jenis-jenis alat pelindung diri, antara lain: 

2.1.6.6.1 Alat Pelindung Kepala (Headwear) 

Alat pelindung kepala atau headwear adalah alat yang digunakan untuk 

melindungi rambut yang terjerat mesin berputar dan untuk melindungi kepala dari 

bahaya terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul 

benda yang melayang, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari dan 

lain sebagainya (Tarwaka, 2014:288).  

Jenis-jenis alat pelindung kepala, yaitu: 1) Topi pelindung (safety helmets) 

yang digunakan untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh, 

benturan kepala, terjatuh dan terkena arus listrik; 2) Tutup kepala yang digunakan 

untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi dan suhu panas atau dingin. 

Tutup kepala biasanya terbuat dari asbestos, kain tahan api atau korosi, kulit dan 

kain tahan air; dan 3) Topi (hats atau cap) yang digunakan untuk melindungi 

kepala atau rambut dari kotoran atau debu dan mesin yang berputar. Topi 

biasanya terbuat dari bahan kain dari katun (Tarwaka, 2014:288). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Alat Pelindung Kepala (Headwear) 

(Sumber: Tarwaka, 2014)  
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2.1.6.6.2 Alat Pelindung Mata (Eyes Protection) 

Alat pelindung mata atau eyes protection adalah alat yang digunakan 

untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel-

partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan 

iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi sinar matahari, 

pukulan benda keras dan lain sebagainya (Tarwaka, 2014:289).  

Jenis-jenis alat pelindung mata, yaitu: 1) Kacamata (Speactacles) yang 

digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu dan radiasi 

gelombang elektromagnetik; dan 2) Goggles yaitu alat yang berfungsi untuk 

melindungi mata dari gas, debu, uap dan percikan larutan bahan kimia. Googles 

biasanya terbuat dari plastik yang transparan dengan lensa berlapis kobait untuk 

melindungi dar bahaya radiasi gelombang elektromagnetik mengion (Tarwaka, 

2014:289). 

 

Gambar 2.4. Alat Pelindung Mata (Eyes Protection) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 

 

2.1.6.6.3 Alat pelindung Telinga (Ear Protection) 

Alat pelindung telinga atau ear protection merupakan alat yang digunakan 

untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga (Tarwaka, 

2014:290). Jenis-jenis alat pelelindung telinga, yaitu: 
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1. Sumbatan Telinga (Ear Plug) 

Ear plug harus dipilih sesuai dengan ukuran dan bentuk saluran telinga 

pemakainya karena ukuran dan bentuk saluran setiap individu dan bahkan untuk 

kedua telinga dari orang yang sama adalah berbeda. Pada umumnya diameter 

saluran telinga antara 5-11 mm dan liang telinga berbentuk lonjong dan tidak 

lurus. Alat ini dapat mengurangi sampai 20 dB(A) (Tarwaka, 2014:290). 

2. Tutup Telinga (Ear Muff) 

Alat pelindung telinga ini terdiri dari 2 buah tutup telinga dan sebuah 

headband. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi 

untuk menyerap suara frekuensi yang tinggi. Alat ini dapat mengurangi intensitas 

suara sampai 30 dB(A) dan dapat melindungi telinga bagian luar dari benturan 

benda keras atau percikan bahan kimia (Tarwaka, 2014:291). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Alat Pelindung Telinga (Ear Protection) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 

2.1.6.6.4 Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection) 

Alat pelindung pernafasan atau respiratory protection merupakan alat 

yang digunakan untuk melindungi pernafasan dari risiko paparan gas, uap, debu, 
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udara yang terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan 

(Tarwaka, 2014:291). Jenis-jenis alat pelindung pernafasan atau respiratory 

protection, antara lain: 

1. Masker 

Masker merupakan alat yang berfungsi untuk mengurangi paparan debu 

atau partikel-partikel yang lebih besar masuk ke dalam saluran pernafasan 

(Tarwaka, 2014:292). 

2. Respirator 

Respirator merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pernafasan 

dari paparan debu, kabut, uap logam, asap dan gas-gas berbahaya (Tarwaka, 

2014:292). Jenis respratori ada 2, yaitu: (1) Chemical respirator adalah catridge 

respirator terkontaminasi gas dan uap dengan toksisitas rendah, yang berisi 

adsorben dan karbon aktif, arang dan silica gel. Sedangkan, canister digunakan 

untuk mengadsorbsi khlor dan gas atau uap organik; dan (2) Mechanical filter 

respirator berguna untuk menangkap partikel-partikel zat padat, debu, kabut, uap 

logam dan asap. Respirator ini biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi 

untuk menangkap dan kabut dengan kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi 

atau partikel yang tidak terlalu kecil (Tarwaka, 2014:292). 

 

Gambar 2.6. Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 
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2.1.6.6.5 Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

Alat pelindung tangan atau hand protection merupakan alat yang 

digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau 

goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, serta kontak dengan arus listrik. 

Sarung tangan dari karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan 

arus listrik; sarung tangan dari kulit untuk melindungi terhadap benda tajam dan 

goresan; sarung tangan dari kain atau katun untuk melindungi dari kontak panas 

atau dingin dan lain sebagainya (Tarwaka, 2014:293).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 

 

2.1.6.6.6 Pakaian Pelindung Badan (Body protection) 

Pakaian pelindung badan atau body protection merupakan alat yang 

digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, suhu 

panas atau dingin, cairan bahan kimia dan lain sebagainya. Pakaian pelindung 

dapat berbetuk apron yang menutupi sebagian tubuh pemakai dari daerah dada 

sampai lutut atau overall yaitu menutupi seluruh bagian tubuh (Tarwaka, 

2014:295).  
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Gambar 2.8. Alat Pelindung Badan (Body Protection) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 

2.1.6.6.7 Alat Pelindung Kaki (Feet Protection) 

Alat pelindung kaki atau feet protection merupakan alat yang berfungsi 

untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, tajam, logam 

atau kaca, larutan kimia, benda panas dan kontak dengan arus listrik (Tarwaka, 

2014:294).  

Alat pelindung kaki menurut jenis pekerjaan yang dilakukan, dibedakan 

menjadi 4, yaitu: 

1. Sepatu Pengaman pada Pengecoran Baja (Foundry Leggings) 

Sepatu jenis ini terbuat dari bahan kulit yang dilapisi krom atau asbes 

dengan tinggi sekitar 35 cm. Dalam pemakaian sepatu ini, celana dimasukkan 

kedalam sepatu, kemudian dikencangkan dengan tali pengikat sepatu (Tarwaka, 

2014:294). 

2. Sepatu Pengaman pada Pekerjaan yang Mengandung Bahaya Peledakan 

Sepatu jenis ini tidak boleh memakai paku-paku, karena dapat 

menimbulkan percikan bunga api (Tarwaka, 2014:294). 
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3. Sepatu Pengaman untuk pekerjaan yang Berhubungan dengan Listrik 

Sepatu jenis ini terbuat dari bahan karet anti elektrostatik, yang tahan 

terhadap tegangan listrik sebesar 10.000 volt selama 3 menit (Tarwaka, 

2014:295). 

4. Sepatu Pengaman pada Pekerjaan Bangunan Kontruksi 

Sepatu jenis ini terbuat dari bahan kulit yang dilengkapi dengan baja pada 

setiap ujung depan sepatu atau yang disebut dengan steel box toe (Tarwaka, 

2014:295). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Alat Pelindung Kaki (Feet Protection) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 

2.1.6.6.8 Sabuk Pengaman Keselamatan (Safety Belt) 

Sabuk pengaman keselamatan atau safety belt adalah alat pelindung yang 

berfungsi untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, 

seperti pada pekerjaan mendaki, memanjat dan pada pekerjaan kontruksi 

bangunan (Tarwaka, 2014:295).  
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Gambar 2.10. Sabuk Pengaman Keselamatan (Safety Belt) 

(Sumber: Tarwaka, 2014) 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Kerangka Teori 

(Sumber: 
1 

Soehatman Ramli, 2010; 
2 

Tarwaka, 2014; 
3 

Anizar, 2009) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Alur Pikir Penelitian 

3.2 FOKUS PENELITIAN 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2012:207). Fokus 

dalam penelitian ini adalah gambaran potensi bahaya di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal yang dilakukan dengan identifikasi 

bahaya setiap proses kerja sehingga diperoleh potensi bahaya apa saja yang 

terdapat di area kerja serta adanya upaya pengendalian untuk mengurangi potensi 

bahaya yang ada. 

3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melakukan 
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deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan, baik yang berupa faktor risiko 

maupun efek atau hasil. Fenomena hasil penelitian disajikan apa adanya, peneliti 

tidak mencoba menganalisis bagaimana dan mengapa fenomena tersebut dapat 

terjadi. Oleh karena itu, penelitian deskriptif tidak perlu adanya hipotesis 

(Sudigdo, 1995:55). 

3.4 SUMBER INFORMASI 

Sumber informasi pada penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder sebagai berikut:  

3.4.1 Data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti (Sugiyono, 2012:225). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

proses observasi yang menggunakan lembar observasi dan proses wawancara 

menggunakan pedoman wawancara dari informan yang dilakukan oleh peneliti. 

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

(Sugiyono, 2012:219) 

3.4.2 Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti (Sugiyono, 2012:225). Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di PT. Gemilang Lestari Teknindo 

Kabupaten Tegal, meliputi profil perusahaan, proses kerja produksi, laporan 

perusahaan, Instruksi Kerja (IK), dan dokumen lain yang mendukung terkait 

dengan gambaran potensi bahaya di bagian produksi PT. Gemilang Lestari 

Teknindo Kabupaten Tegal. 
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3.5 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah perangkat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

3.5.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan pada saat 

melakukan pengamatan atau observasi dilapangan. Lembar observasi dalam 

penelitian ini dibuat berdasarkan pedoman identifikasi bahaya di area kerja. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mencatat hasil observasi di lapangan, yaitu 

untuk mengidentifikasi sumber potensi bahaya yang ada di area kerja bagian 

produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal.  

3.5.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dibuat sebelumnya, kemudian memperdalam setiap pertanyaan untuk memperoleh 

keterangan yang lebih banyak (Arikunto, 2010:270). Wawancara ini digunakan 

untuk memperoleh data dalam proses identifikasi potensi bahaya. Dalam 

pelaksanaan wawancara, digunakan bantuan alat-alat agar hasil wawancara dapat 

terekam dengan baik dan sebagai bukti telah melakukan proses wawancara. Alat-

alat bantu tersebut sebagai berupa alat perekam, buku catatan, dan kamera. 

3.6 TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap, yaitu: teknik pengambilan data primer dilakukan dengan cara melakukan 
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observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengambilan data sekunder 

dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang 

terdapat di PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

3.7 PROSEDUR PENELITIAN 

Pada penelitian kualitatif terdapat 3 tahapan dalam melakukan penelitian, 

yaitu: 

3.7.1 Tahap Pra Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap pra penelitian, antara lain: 

1. Menentukan tempat penelitian di PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten 

Tegal. 

2. Mengurus perizinan di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, dan PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

3. Melakukan studi pendahuluan dengan melakukan observasi lapangan dan 

melalui data sekunder di PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal. 

4. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak perusahaan berkaitan dengan 

usulan judul penelitian yang akan dilakukan. 

5. Menyusun proposal penelitian. 

6. Membuat instrumen penelitian. 

7. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian, 

antara lain: 

1. Melakukan pengecekan perlengkapan untuk penelitian. 



53 
 

 
 

2. Melakukan observasi pada jam kerja 

3. Melakukan wawancara dengan informan. 

4. Melakukan studi dokumentasi perusahaan. 

3.7.3 Tahap Pasca Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada pasca penelitian, antara lain: 

1. Melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. 

2. Melakukan analisis data 

3. Menyusun laporan penelitian. 

3.8 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:241), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan 

cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan satu dengan informan yang 

lainnya. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Patton, 1987:331 dalam Lexy J, 2010:331).  

Teknik triangulasi dalam pengumpulan data dibedakan menjadi 2, yaitu 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber 
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merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan teknik yang 

sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda (Sugiyono, 2012:241). 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data mengenai identifikasi 

potensi bahaya yang ada di area kerja, peneliti menggunakan triangulasi teknik 

yang berupa pengamatan (observasi, wawancara, dan analisis dokumen), serta 

triangulasi sumber yang diperoleh dari informan. 

3.9 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang 

penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2012:244). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. 

Pada saat wawancara, analisis data sudah dilakukan terhadap jawaban yang 

diberikan oleh informan. Apabila jawaban dari informan setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2012:246)  

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dengan model Miles dan 

Huberman adalah: 

3.9.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan dengan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 
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dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya atau 

mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:247). 

3.9.2 Data Display (Penyajian Data) 

Langkah analisis data berikutnya adalah mendisplaykan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2012:249). 

3.9.3 Conclusion Drawing atau Verification 

Setelah melakukan analisis data maka dilakukan penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

yang akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012:252).  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang bersifat 

baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori (Sugiyono, 2012:253).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1.1 PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal 

PT. Gemilang Lestari Teknindo merupakan salah satu industri kecil 

menengah yang berlokasi di Jl. Cemara Sewu No. 14 RT. 37/08 Tembok Luwung 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. PT. Gemilang Lestari Teknindo 

merupakan industri logam yang memproduksi beberapa produk yaitu komponen 

alat listrik dan komponen alat berat. Dalam hal pemasaranya langsung dikirim ke 

perusahaan pemesan yang produknya dibuat sesuai desain dari perusahaan 

tersebut. Dalam tahap penjualan perusahan melakukan negosiasi dan MoU diawal 

agar tidak terjadi kesalah pahaman disuatu hari. 

4.1.1.1 Sejarah Singkat PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabuapten Tegal 

Sebelumnya industri ini bernama CV. Gemilang Lestari Teknik. Industri 

ini merupakan industri logam yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1997 yang 

berlokasi di Jl. Cemara Sewu No. 14 RT. 37/08 Tembok Luwung Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal dengan luas area kerja 18 m
2
. Nama pemilik industri 

tersebut adalah Bapak Asep Syaefudin dan istrinya bernama Sri Setya Ernani. 

Industri ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana, demikian juga 

pekerjaan-pekerjaan yang di kerjakan adalah item-item yang bisa dikatakan item 

yang belum terlihat rumit. 

Pada  tahun 2000, CV. Gemilang Lestari Teknik pindah diarea 500 m
2
, 

karena dilihat perkembangannya semakin membaik dari tahun ketahun dan 
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mendapatkan beberapa tantangan pada pekerjaan yang lebih rumit dan presisi, 

pada saat itu CV. Gemilang Lestari Teknik mensuplai komponen ke PT. Hartono 

Istana Teknik (POLYTRON) Kudus, dan mulai menyuplai pekerjaan untuk 

komponen alat-alat berat ke PT. United Tractor Pandu Enginering Jakarta, dari 

beberapa pekerjaan itu sudah mulai ditantang dengan pekerjaan yang 

menggunakan gambar-gambar yang mempunyai kepresisian yang lebih teliti. 

Dengan kemauan dan kerja keras para karyawan beberapa tahun kemudian 

mengalami kemajuan yang dinamis, hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya 

mesin-mesin, item-item yang dikerjakan dan bertambahnya karyawan setiap 

tahunnya. 

Seiring berkembangnya perusahaan, CV. Gemilang Lestari Teknik pada 

tahun 2007 memperlebar arealnya menjadi 1225 m
2
. Hal tersebut dilakukan 

karena semakin banyaknya tantangan pekerjaan yang dimensinya lebih besar pada 

komponen alat berat. Ada 2 divisi yang di kerjakan oleh CV. Gemilang Lestari 

Teknik, yaitu divisi fabrikasi dan divisi stamping.  

Pada tahun 2006, CV. Gemilang Lestari Teknik sudah memulai sistem 

kerja 5S guna mendukung sirkulasi sistem kerja yang lebih tertata dan terarah agar 

mencapai produk yang berkualitas baik sesuai kepuasan pelanggan. Pada tahun 

2009, CV. Gemilang Lestari Teknik berubah nama menjadi PT. Gemilang Lestari 

Teknindo. Hal tersebut dilakukan karena adanya tuntutan customer untuk bisa 

masuk beberapa perusahaan besar agar mendapat pasar-pasar baru untuk bisa 

meningkatkan omset per bulan. Hingga saat ini personil karyawan berjumlah 28 

orang. 
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4.1.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang digunakan dalam sistem kerja pada PT. Gemilang 

Lestari Teknindo adalah struktur organisasi garis atau lini. Hal ini dimaksudkan 

agar pengelolaan organisasi dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh 

dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi lini ini 

diharapkan dapat diperoleh garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta 

hubungan kerja antar karyawan dapat terpelihara dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur organisasi PT. Gemilang Lestari Teknindo 

Sumber: PT. Gemilang Lestari Teknindo, 2015 

 

4.1.1.3 Visi dan Misi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal 

4.1.1.3.1 Visi 

 Menjadikan sebuah perusahaan yang unggul dan terkemuka di Indonesia 

dibidang  alat berat, automotive dan pendukung elektronik. 
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4.1.1.3.2 Misi 

Menjadi perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi, harga   

kompetitif, dan distribusi yang efektif untuk  memenuhi  kebutuhan pelanggan. 

4.1.1.4 Hari Kerja dan Jam Kerja 

Hari dan jam kerja karyawan di PT. Gemilang Lestari Teknindo 

Kabupaten Tegal, yaitu: 

Hari Senin -  Jumat  : 08.00 – 16.00 WIB 

Hari Sabtu   : 08.00 – 15.00 WIB  

Istirahat   : 10 menit pada pukul 10.00 WIB, 

      60 menit pada pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan 

      10 menit pada pukul 15.00 WIB 

4.1.1.5 Proses Produksi 

Sistem proses produksi pada perusahaan ini adalah proses produksi secara 

bertahap sehingga antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya saling 

berkaitan. Tahap proses produksi di PT. Gemilang Lestari Teknindo adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Bagan Alur Proses Produksi 

Sumber: PT. Gemilang Lestari Teknindo, 2015 
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4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 9 orang informan, yang terdiri 

dari 1 orang kepala bagian produksi, 1 orang operator di bagian cutting, 1 orang 

operator di bagian bending, 1 orang operator di bagian machining, 1 orang 

operator di bagian stamping, 1 orang operator di bagian welding, 1 orang operator 

di bagian finishing, 1 orang operator di bagian elektro plating, dan 1 orang 

operator di bagian packing. Berikut daftar responden PT. Gemilang Lestari 

Teknindo Kabupaten Tegal dijelaskan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Jabatan Usia 

(th) 

Pend-

dikan 

Lama 

Bekerja 

Informan 

1. AFR Laki-laki Kepala Bagian 

Produksi 

30 S1 8 1 

2. SA Laki-laki Operator 

Cutting 

30 SMP 8 2 

3. AMM Laki-laki Operator 

Bending 

34 SMP 8 3 

4. SY Laki-laki Operator 

Machining 

38 SMK 10 4 

5. AR Laki-laki Operator 

Stamping 

27 SMK 8 5 

6. Y Laki-laki Operator 

Welding 

26 SMK 7 6 

7. SD  Laki-laki Operator 

Finishing dan 

Painting 

34 SMK 8 7 

8. W Laki-laki Operator 

Elektro plating 

32 SMK 10 8 

9. S Laki-laki Operator 

Packing 

51 SMP 12 9 

 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang berada di PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal, yang berusia antara 26 sampai 51 
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tahun. Informan utama berjumlah 1 orang yang mempunyai jabatan sebagai ketua 

bagian produksi dan informan pendukung berjumlah 8 orang, yaitu 1 orang 

operator di bagian cutting, 1 orang operator di bagian bending, 1 orang operator di 

bagian machining, 1 orang operator di bagian stamping, 1 orang operator di 

bagian welding, 1 orang operator di bagian finishing, 1 orang operator di bagian 

elektro plating, dan 1 orang operator di bagian packing. Untuk tingkat pendidikan 

terakhir informan, yaitu 3 orang informan berpendidikan terakhir SMP, 5 orang 

informan berpendidikan terakhir SMK, dan 1 orang informan berpendidikan 

terakhir Strata 1 (S1). 

4.2.2 Identifikasi Bahaya 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara dengan informan penelitian, diperoleh hasil identifikasi bahaya di 

bagian produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal, sebagai 

berikut:  

4.2.2.1 Bagian Cutting 

Tahap ini merupakan proses awal dari pembuatan produk. Proses dimulai 

dari merencanakan produk, yaitu jenis produk apa yang akan dibuat, ukuran 

produk, dan jumlah bahan baku yang diperlukan. Bahan baku yang digunakan 

antara lain plat hitam SS 400, plat hitam SM 490 YA, plat stanless steel, plat 

bordes, pipa dengan berbagai macam ukuran, plat canal, besi siku, pipa kotak, dan 

lain-lain.  

Proses cutting dimulai dari menggambar pola pada bahan baku sesuai 

dengan pesanan, selanjutnya bahan baku dipotong sesuai dengan gambar. 
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Pemotongan dilakukan menggunakan mesin cutting. Proses cutting ini 

menggunakan beberapa mesin yang digunakan sesuai dengan pola gambar yang 

akan dibuat, mesin-mesin ini antara lain: mesin gas cutting, mesin cutting HS, dan 

mesin gerinda potong.   

Mesin gas cutting merupakan mesin potong yang digunakan untuk 

memotong plat dengan pola lurus. Mesin gas cutting ini dijalankan menggunakan 

listrik dan bahan bakar gas LPG serta oksigen. Mesin cutting HS digunakan untuk 

memotong plat menjadi pola yang memutar. Mesin ini juga dijalankan 

menggunakan listrik. Sedangkan mesin gerinda potong digunakan untuk 

memotong logam yang berukuran panjang sehingga logam akan dipotong menjadi 

ukuran yang lebih kecil sesuai dengan pesanan. Mesin gerinda potong juga 

menggunakan listrik sebagai sumber energinya.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian cutting, 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Cutting 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pemotongan plat  1. Tersandung plat di area cutting 

2. Terjatuh 

3. Terkena lelehan panas saat 

pengoperasian mesin cutting gas 

4. Tergores plat yang tajam 

5. Terpotong 

6. Terkena percikan api dari mesin 

gerinda potong 

7. Tersengat arus listrik 

8. Postur kerja janggal dengan 

posisi jongkok, membungkukan 

badan dan leher  

9. Aktivitas menggunakan tangan 

secara berulang 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Listrik 

Bahaya Ergonomi 

 

 

Bahaya Ergonomi 
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4.2.2.1.1 Tersandung Plat di Area Cutting 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat banyak benda-benda 

atau material berserakan pada lantai kerja seperti plat, penggaris, dan lain-lain. 

Sehingga dapat menyebabkan kaki pekerja tersandung apabila saat berjalan tidak 

fokus atau konsentrasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

responden 2 yang mengatakan bahwa pekerja dapat tersandung benda-benda di 

area cutting. Berikut pernyataan dari responden: 

 

    

4.2.2.1.2 Terjatuh 

Berdasarkan hasil pengamatan, ada kemungkinan pekerja dapat terjatuh di 

area cutting, karena kondisi lantai dipenuhi dengan peralatan kerja. Selain itu, 

terkadang kabel dari mesin cutting tidak tertata dengan rapi sehingga berpotensi 

menyebabkan pekerja terjatuh di area cutting.  

4.2.2.1.3 Terkena Lelehan Panas Mesin Cutting Gas 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses pemotongan plat 

menggunakan mesin cutting gas, pekerja dapat tersentuh atau terkena lelehan 

panas dari mesin cutting gas. Hal ini dapat terjadi karena jarak antara pekerja 

dengan mesin sangat dekat, selain itu pada saat pemotongan terkadang pekerja 

tidak menggunakan sarung tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden 1 dan responden 2 mengatakan bahwa pekerja dapat terkena lelehan 

panas dari mesin cutting gas. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

“Ngga sampai jatuh...nah... ndokon plate kadang sembrah...ora teratur. Sing 

ndokon ora enyong tok sih ya...” 

         SA (2) 

“Kiye apa...ketetes panas...seringe kuwe...penyebabnya kadang sarung tangan 

sampai tembus.” 

SA (2) 



64 
 

 
 

4.2.2.1.4 Tergores Plat yang Tajam 

Berdasarkan hasil pengamatan, pekerja dapat tergores plat yang tajam 

karena pekerja kontak langsung dengan plat yang selesai dipotong, plat tersebut 

ujungnya belum rata atau masih tajam, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat potensi bahaya yaitu tangan pekerja dapat tergores plat yang tajam pada 

saat pemotongan plat.  

4.2.2.1.5 Terpotong 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, pada saat proses 

cutting menggunakan mesin gerinda potong, tangan pekerja dapat terpotong 

mesin. Hal ini terjadi karena pada bagian roda atau gerigi mesin yang berputar, 

hanya sebagian saja yang dilindungi atau ditutup sehingga dapat berpotensi 

menyebabkan tangan pekerja terpotong apabila pekerja tidak fokus dan 

konsentrasi pada saat proses memotong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pekerja dapat terpotong mesin pada saat proses cutting.  

4.2.2.1.6 Terkena Percikan Api Pada Proses Cutting Menggunakan Mesin 

Gerinda Potong 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, pada saat proses 

pemotongan plat menggunakan mesin gerinda potong menimbulkan percikan api 

dari putaran roda gerinda yang mengenai atau kontak dengan permukaan plat. 

Percikan api ini menyebar keseluruh area kerja karena badan mesin tidak ada 

pelindungnya. Sehingga percikan api dapat mengenai tangan, kaki, bahkan badan 

pekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya terkena percikan 

api. 
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4.2.2.1.7 Tersengat Arus Listrik 

Berdasarkan hasil pengamatan, untuk menjalankan mesin pada bagian 

cutting menggunakan unsur listrik yang terdapat pada tombol panel. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat bahaya konsleting listrik dan tersengat arus 

listrik yang kemudian dapat menyebabkan kebakaran. 

4.2.2.1.8 Postur Kerja Janggal dengan Posisi Jongkok, Membungkukan 

Badan dan Leher  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat pekerja melakukan 

proses cutting menggunakan mesin gas cutting, pekerja melakukan pekerjaannya 

dengan posisi tidak alamiah yaitu jongkok, membungkukan badan dan 

membungkukan leher. Hal ini dikarenakan pekerjaan dilakukan di lantai. 

Sehingga untuk mencapai medan kerjanya pekerja harus jongkok dan 

membungkuk. Walaupun pekerjaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama 

namun apabila pekerjaan dilakukan secara berulang setiap harinya dapat 

menimbulkan cidera seperti keluhan muskuloskeletal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya ergonomi dari pekerjaan yang 

dilakukan dengan sikap kerja tidak alamiah yang kemudian dapat menimbulkan 

keluhan muskuloskeletal. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara responden 2. 

Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.1.9 Aktivitas Menggunakan Tangan Secara Berulang 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, hampir setiap pengerjaan 

cutting dengan menggunakan mesin cutting gas, mesin gerinda potong, maupun 

“ya paling kesel, pegel-pegel..lehernya...” 

SA (2) 
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mesin cutting HS dilakukan dengan tangan. Aktivitas ini dilakukan dengan 

melakukan gerakan secara berulang, dengan penekanan yang kuat dan dalam 

waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan otot pada tangan pekerja. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya ergonomi pada bagian 

cutting yaitu aktivitas menggunakan tangan secara berulang yang kemudian dapat 

menyebabkan kelelahan otot bakhan sampai menyebabkan Carpal Turner 

Disorders (CTDs). 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area cutting, terdapat 9 potensi bahaya, yaitu 6 potensi bahaya mekanik, 1 potensi 

bahaya listrik, dan 2 potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.2 Bending 

Setelah bahan dipotong, kemudian bahan masuk pada proses bending yaitu 

proses penekukan atau pembengkokan menggunakan alat bending manual 

maupun menggunakan mesin bending. Tujuan dari bending adalah untuk 

memberikan bentuk pada bahan sehingga siap untuk dirangkai. Proses bending 

yang digunakan adalah press brake bending yaitu suatu pekerjaan bending yang 

menggunakan penekan dan sebuah cetakan. Proses ini membentuk plat yang 

diletakan diatas cetakan lalu ditekan oleh penekan dari atas sehingga mendapatkan 

hasil tekukan yang serupa dengan cetakan.  

Sedangkan untuk mesin yang digunakan adalah mesin hidrolik bending 

plat. Mesin ini menggunakan sistem hidrolik sebagai sumber tenaga penekuknya 

dengan tenaga listrik untuk menggerakan pompa hidroliknya. Selain itu mesin 

menggunakan fluida dalam sistem hidrolikya berupa oli hidrolik yang secara 

berkala harus diganti. 
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Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian bending, 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Bending 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pembengkokan 

atau penekukan 

plat  

1. Tersandung bak berisi plat 

logam  

2. Terjepit mesin bending 

3. Kejatuhan plat 

4. Konsleting listrik  

5. Postur kerja janggal dengan 

posisi kerja membungkukan 

badan dan leher 

6. Aktivitas menggunakan tangan 

secara berulang 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Listrik 

Bahaya Ergonomi 

 

 

Bahaya Ergonomi 

 

4.2.2.2.1 Tersandung Bak Berisi Plat Logam 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada area bending terdapat banyak bak 

yang berisi plat logam yang diletakkan berdekatan antara bak satu dengan bak 

lainnya sehingga memungkinkan pekerja tersandung bak apabila tidak fokus atau 

konsentrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 dan responden 3 

mengatakan bahwa pekerja dapat tersandung benda-benda atau material yang 

berada di area kerja. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

 

4.2.2.2.2 Terjepit Mesin Bending 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat pekerja mengambil plat yang 

sudah dilakukan proses penekukan atau bending, ketika pekerja tidak fokus atau 

konsentrasi dapat menyebabkan jari atau tangan pekerja terjepit mesin bending. 

“Ya paling tersandung gara-gara nggak liat-liat. Kadang banyak material 

yang ditaruh dilantai jadi berantakan. Tapi kalo sampe jatuh atau terpeleset 

ngga pernah” 

         AMM (3) 
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Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara responden 1 yang menyatakan bahwa 

terdapat potensi bahaya terjepit mesin bending. Berikut pernyataan dari 

responden: 

 

 

4.2.2.2.3 Kejatuhan Plat 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses bending plat selesai 

dilakukan pekerja melempar plat pada wadah yang sudah disediakan tanpa 

melihatnya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja dapat kejatuhan plat logam karena 

tidak hati-hati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya 

kejatuhan plat logam saat proses bending. 

4.2.2.2.4 Konsleting Listrik 

Berdasarkan hasil pengamatan, mesin bending menggunakan tenaga listrik 

yang dihubungkan dengan panel listrik pada ruang kontrol. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat potensi bahaya konsleting listrik yang kemudian dapat 

menyebabkan kebakaran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

responden 1 dan responden 3 yang mengatakan bahwa dapat terjadi konsleting 

listrik. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

 

4.2.2.2.5 Postur Kerja Janggal dengan Posisi Kerja Membungkukan badan 

dan Leher 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat pekerja melakukan 

proses bending atau penekukan, pekerja melakukan pekerjaannya dengan posisi 

“Sering...karena alat yang digunakan untuk listrik itu sendiri tidak sesuai 

dengan kapasitasnya...artinya harusnya pakai kabel yang gede, pakainya 

kabel yang kecil.” 

AMM (3) 

“Paling hati-hati pada saat mengambil barang kalo barangnya gede...kejepit 

dan sebagainya itu bisa saja” 

         AFR (1) 
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tidak alamiah yaitu membungkukan badan dan membungkukan leher pada saat 

proses pengambilan benda kerja yang selesai ditekuk. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat potensi bahaya ergonomi dari pekerjaan yang dilakukan dengan 

sikap kerja tidak alamiah yang kemudian dapat menimbulkan keluhan 

muskuloskeletal. 

4.2.2.2.6 Aktivitas Menggunakan Tangan Secara Berulang 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat pengerjaan bending yang 

dilakukan dengan manual. Pekerja melakukan gerakan secara berulang dengan 

memberikan tekanan yang kuat agar plat dapat ditekuk. Gerakan yang dilakukan 

seperti gerakan memompa air. Aktivitas berulang dapat menyebabkan timbulnya 

peregangan berlebihan. Sehingga dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya 

ergonomi pada bagian bending yaitu aktivitas menggunakan tangan secara 

berulang yang kemudian dapat menyebabkan kelelahan otot bakhan sampai 

menyebabkan Carpal Turner Disorders (CTDs). 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area bending, terdapat 6 potensi bahaya, yaitu 3 potensi bahaya mekanik, 1 

potensi bahaya listrik, dan 2 potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.3 Machining 

Setelah plat melalui proses penekukan kemudian plat masuk pada tahapan 

machining. Machining merupakan proses pelubangan pada plat. Proses ini 

menggunakan mesin-mesin diantaranya adalah: mesin milling, mesin bor, dan 

mesin bubut.  

Proses machining menggunakan mesin milling digunakan untuk proses 

penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak 
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yang berputar. Proses penyayatan dengan gigi potong yang banyak yang mengitari 

pisau ini bisa menghasilkan proses pemesinan lebih cepat. Permukaan yang 

disayat bisa berbentuk datar, menyudut, atau melengkung. Sedangkan untuk 

proses pembuatan lubang bulat menggunakan mesin bor 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian 

machining, sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Machining 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pelubangan plat  1. Terjepit roda mesin machining 

yang berputar 

2. Tertusuk gram plat sisa 

pelubangan yang tajam 

3. Mata kemasukan gram plat pada 

saat proses machining 

4. Konsleting listrik 

5. Postur kerja janggal dengan 

membungkukan badan dan leher 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Listrik 

Bahaya Ergonomi 

 

4.2.2.3.1 Terjepit Roda Mesin Machining yang Berputar 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, proses pelubangan 

plat (machining) ini berhubungan langsung dengan roda yang berputar. Ketika 

pekerja tidak konsentrasi atau tidak fokus pada saat melakukan proses pelubangan 

pada plat kemungkinan tangan pekerja dapat terjepit roda mesin machining. Hal 

ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden 1 yang menyatakan 

bahwa pernah terjadi kasus kecelakaan kerja yaitu tangan dari salah satu operator 

mesin machining terjepit roda mesin yang berputar hingga kukunya terlepas. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja dapat terjepit roda mesin machining 

yang berputar. Berikut pernyataan dari responden: 
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4.2.2.3.2 Tertusuk Gram Plat Sisa Pelubangan  yang Tajam 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat proses 

pelubangan menghasilkan gram-gram sisa produksi. Ketika pekerja mengambil 

gram-gram dari sisa pelubangan plat tanpa alat bantu atau tidak menggunakan 

sarung tangan, maka tangan pekerja dapat tertusuk gram-gram tersebut. Hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara responden 1 dan 4 yang menyatakan bahwa 

terdapat potensi bahaya tertusuk gram-gram sisa pelubangan yang tajam. Berikut 

pernyataan dari responden: 

 

 

 

4.2.2.3.3 Mata Kemasukan Gram Plat Pada Proses Machining 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat proses pelubangan 

menggunakan mesin machining menghasilkan sisa-sisa gram. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya kemasukan sisa-sisa geram dari plat 

pada saat proses plubangan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, yaitu 

responden 1 dan responden 4 yang mengatakan bahwa mata pkerja dapat 

kemasukan benda asing. Berikut pernyataan responden: 

 

4.2.2.3.4 Konsleting Listrik 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, mesin-mesin di area 

machining dijalankan dengan menggunakan unsur listrik yang dihubungkan pada 

“Ya bisa...kadang mata kelilipan gitu...” 

AFR (1) 

“Itu bahayanya kalo sampai terjadi kecelakaan...dulu sih pernah 

ada...nglamun akhirnya terjepit ininya, akhirnya lepas.” 

AFR (1) 

“Mungkin pada saat mengambil gram saja pada saat mengambil gram, itu 

gram yang sudah di bawah gitu ya..itu kan tajam yah mba. Kalo pengambilan 

nggak pake alat bantu atau mungkin pake sarung tangan itu bahaya. Itu kan 

panas sama tajem.” 

AFR (1) 
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tombol panel. Apabila kapasitas mesin terlalu besar maka dapat menyebabkan 

konsleting listrik. Sehingga dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya konsleting 

listrik pada area machining. 

4.2.2.3.5 Postur Kerja Janggal/Tidak Alamiah 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat proses pembuatan 

lubang pada plat, pekerjaan dilakukan dengan sikap kerja duduk. Selain itu 

pekerja sering membungkukan badan dan leher ketika mengganti antara plat yang 

satu dengan plat yang lain karena letak meja kerja yang terlalu rendah. Pekerjaan 

dilakukan dengan waktu kerja 7 jam setiap harinya. Selain itu desain dari tempat 

duduknya tidak memiliki sandaran sehingga tidak nyaman untuk melakukan 

pekerjaan dalam waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan pekerja mengalami 

keluhan nyeri pada tulang punggung dan leher karena sering membungkuk. 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area machining, terdapat 5 potensi bahaya, yaitu 6 potensi bahaya mekanik, 1 

potensi bahaya listrik, dan 2 potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.4 Stamping 

Proses stamping merupakan proses pencetakan atau pengepresan plat yang 

mengunakan teknik tumbukan yaitu dengan menekan / menumbuk suatu material 

(blank material) pada suatu mesin press menjadi bentuk yang diinginkan. Mesin 

press adalah mesin yang menompang sebuah landasan dan sebuah penumbuk, 

sebuah sumber tenaga, dan suatu mekanisme yang menyebabkan penumbuk 

bergerak lurus dan tegak menuju landasanya.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian stamping, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Stamping 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pencetakan atau 

pengepresan plat  

1. Terbentur bodi mesin stamping  

2. Terjepit mesin stamping 

3. Terpotong mesin stamping 

4. Konsleting listrik  

5. Terpapar bising mesin stamping 

6. Postur kerja janggal dengan 

posisi membungkukan badan 

dan leher 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Listrik 

Bahaya Fisik 

Bahaya Ergonomi 

 

4.2.2.4.1 Terbentur Bodi Mesin Stamping 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, di area stamping 

terdapat banyak mesin-mesin dan letaknya sangat berdekatan antara mesin yang 

satu dengan mesin yang lain. Sehingga memungkinkan pekerja dapat terbentur 

bodi mesin stamping. Menurut hasil wawancara dengan responden 1 mengatakan 

bahwa, kaki, badan dan tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin stamping pada 

saat bekerja di area tersebut. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.4.2 Terjepit Mesin Stamping 

Berdasarkan hasil pengamatan, mesin stamping dioperasikan dengan cara 

menginjak pada panel kontrol yang terletak di bawah kaki. Ketika pekerja tidak 

konsentrasi atau tidak fokus saat bekerja atau bekerja tidak sesuai dengan 

instruksi kerja (IK) yang ada pada proses stamping, tangan pekerja dapat terjepit 

mesin stamping. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara responden 1 dan 

responden 5 yang mengatakan bahwa terdapat potensi bahaya terjepit mesin 

stamping. Berikut pernyataan dari responden: 

“Ya bisa terbentur...tapi kemungkinan kecil ya...mungkin tangan pekerja dapat 

membentur karena pada saat berjalan tidak konsen.” 

AFR (1) 
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4.2.2.4.3 Terpotong Mesin Stamping 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat proses stamping 

menggunakan mesin-mesin yang bertekanan tinggi. Pada saat proses pencetakan 

plat, ketika pekerja tidak berhati-hati pada saat mengganti antara plat yang satu 

dengan plat yang lain dapat menyebabkan tangan pekerja terpotong mesin 

stamping. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden 1 yang 

mengatakan bahwa terdapat potensi bahaya terpotong mesin stamping. Berikut 

pernyataan dari responden: 

 

4.2.2.4.4 Konsleting Listrik 

Berdasarkan hasil pengamatan, untuk menjalankan mesin pada bagian 

stamping menggunakan unsur listrik yang terdapat pada tombol panel. Selain itu 

sitem kerja dari mesin stamping yaitu menggunakan tekanan, apabila tekanan 

terlalu besar pada saat proses pencetakan maka dapat menimbulkan konsleting 

listrik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat bahaya konsleting yang 

kemudian dapat menyebabkan kebakaran. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan responden 5 yang menyatakan bahwa terdapat bahaya 

konsleting listrik. Berikut pernyataan dari reponden: 

 

 

“Yang sering kejadian sih kalo di stamping kebanyakan itu jari...terjepit... 

Yang pertama itu kadang operator itu kurang fokus, ngantuk, itu juga bisa 

berpengaruh. Seringnya sih aku ngantuk, nggak konsen. Karena kan 

bahayanya stamping itu kalo ngantuk, kalo lalai itu taruhannya tangan...jari.”  

AR (5) 

“Pernah... mungkin itu karena getaran jadi istilah volta listriknya itu kendur 

jadi gesekan antara plus dan minnya jadi...jadi konsleting” 

AR (5) 

“Operator dulu ada yang terpotong satu ruas...Ada...”  

AFR (1) 
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4.2.2.4.5 Terpapar Bising Mesin Stamping 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, pada area stamping 

terdapat suara bising tinggi yang dikeluarkan oleh mesin-mesin yang sedang 

beroperasi. Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran yang sudah dilakukan pada 

area stamping diketahui intensitas kebisingan di area stamping melebihi NAB, 

yaitu sebesar 99,75 dBA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi 

bahaya terpapar bising pada area stamping.  

4.2.2.4.6 Postur Kerja Janggal dengan Posisi Membungkukan badan dan 

Leher  

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses pengepresan atau 

pencetakan plat, pekerjaan dilakukan dengan sikap kerja duduk. Selain itu pekerja 

sering membungkukan badan dan leher ketika proses berlangsung karena letak 

meja kerja yang lebih rendah dan ukuran objek yang kecil sehingga perlu 

ketelitian pada saat proses pengambilan plat yang selesai dicetak. Selian itu desain 

dari tempat duduknya tidak memiliki sandaran sehingga tidak nyaman untuk 

melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan pekerja 

mengalami keluhan nyeri pada tulang punggung dan leher karena sering 

membungkuk. 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area stamping, terdapat 6 potensi bahaya, yaitu 3 potensi bahaya mekanik, 1 

potensi bahaya listrik, 1 potensi bahaya fisik, dan 2 potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.5 Welding 

Setelah terkumpul, kemudian bagian-bagian tersebut dirakit sesuai dengan 

pesanan dari produk yang diinginkan. Bagian-bagian yang semula terpisah 
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kemudian disatukan dengan cara pengelasan. Mesin las yang digunakan adalah 

mesin las elektroda dan mesin las CO2. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian welding, 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Welding 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pengelasan  1. Tersandung kabel mesin las   

2. Terjatuh  

3. Terkena percikan api las  

4. Tersengat arus listrik 

5. Terpapar Bising 

6. Ledakan dan Kebakaran 

7. Menghirup asap las 

8. Terpapar radiasi sinar ultraviolet 

9. Postur kerja jangga dengan 

posisi jongkok, membungkukan 

badan, dan leher 

10. Aktivitas menggunakan tangan 

secara berulang 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Listrik 

Bahaya Fisik 

Bahaya Kimiawi 

Bahaya Kimiawi 

Bahaya Kimiawi 

Bahaya Ergonomi 

 

 

Bahaya Ergonomi 

 

4.2.2.5.1 Tersandung Kabel Mesin Las 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat banyak benda-benda 

atau material berserakan pada lantai kerja. Selain itu kabel dari mesin las juga 

tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat menyebabkan kaki pekerja tersandung 

apabila saat berjalan tidak fokus atau konsentrasi. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan responden 1 dan 6 yang mengatakan bahwa pekerja dapat 

tersandung kabel mesin las. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

“Ya paling kesandung aja, soalnya barang-barangnya banyak yang 

berserakan di lantai. Jadi, ya...harus hati-hati.” 

Y (6) 
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4.2.2.5.2 Terjatuh 

Berdasarkan hasil pengamatan, ada kemungkinan pekerja dapat terjatuh di 

area welding, karena pada area kerja terdapat kabel dari mesin las yang tidak 

tertata dengan rapi sehingga dapat berpotensi menyebabkan pekerja terjatuh. 

Selain itu area kerja juga dipenuhi dengan barang-barang atau benda-benda yang 

letaknya tidak beraturan atau tercecer dimana-mana, ketika pekerja berjalan tanpa 

berhati-hati kemungkinan pekerja dapat terjatuh. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat potensi bahaya terjatuh pada saat proses mengelas. 

4.2.2.5.3 Terkena Percikan Api Las 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat proses welding 

dilakukan jarak antara pekerja sangat dekat dengan alat kerja. Ketika pekerja tidak 

berhati-hati pada saat mengelas sangat memungkinkan tangan, kaki, dan badan 

pekerja terkena percikan api las. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

potensi bahaya terkena percikan api las. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan responden 1 dan 5. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

 

4.2.2.5.4 Tersengat Arus Listrik 

Berdasarkan hasil pengamatan, mesin las dioperasikan menggunakan 

energi listrik. Ketika kondisi kabel las terkelupas dan pekerja tidak bekerja sesuai 

dengan instruksi kerja (IK), maka pekerja dapat tersengat atau tersetrum listrik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya tersengat arus listrik 

pada proses welding.  

“Kalo pengelasan ya biasanya kena percikan api. Kadang tangan 

kena...ya...udah resiko yah...” 

Y (6) 
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4.2.2.5.5 Terpapar Bising Mesin Welding 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, pada area welding 

terdapat suara bising tinggi yang dikeluarkan oleh mesin welding elektroda yang 

sedang beroperasi. Setelah dilakukan pada mesin welding elektroda diketahui 

intensitas kebisingan sebesar 85,42 dBA dan pada mesin welding CO2 memiliki 

intensitas kebisingan sebesar 86,48 dBA yang artinya kebisingan yang dihasilkan 

melebihi NAB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya 

terpapar bising pada proses pengelasan.  

4.2.2.5.6 Ledakan dan Kebakaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses pengelasan berlangsung 

akan timbul percikan api. Apabila percikan api tersebut mengenai benda yang 

mudah terbakar maka dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya ledakan dan kebakaran pada proses 

welding.  

4.2.2.5.7 Menghirup Asap Las 

Berdasarkan hasil pengamatn di lapangan, pada saat proses pengelasan 

berlangsung timbul asap yang dihasilkan dari proses welding. Ketika pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung masker, pekerja dapat terpapar atau menghirup asap 

dari proses las. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya 

menghirup asap las. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden 

1 dan responden 7 yang menyatakan bahwa terdapat potensi bahaya menghirup 

asap las. Berikut pernyataan responden: 

 

 

“Kalo di pengelasan risikonya itu jadi..asap pengelasan sama radiasi sinar.” 

AFR (1) 
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4.2.2.5.8 Terpapar Radiasi Sinar Ultraviolet 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat proses terkadang 

pekerja melepas kacamata lasnya. Pada saat awal mengelas mereka masih 

menggunakan kacamata las, namun tidak lama kemudian kacamata las dilepas. 

Hal ini dapat menyebabkan pekerja terpapar radiasi sinar ultraviolet dari mesin 

las. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara responden 1 dan responden 

6 yang menyatakan bahwa terdapat potensi bahaya terpapar sinar ultraviolet pada 

saat proses pengelasan. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.5.9 Postur Kerja Janggal dengan Posisi Jongkok, Membungkukan 

Badan, dan Leher 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses pengelasan, pekerja 

melakukannya dalam posisi jongkok, membungkukan leher, serta membungkukan 

badan. Hal ini dilakukan karena jarak objek kerja yang terlalu rendah dan 

pekerjaan dilakukan di lantai sehingga pekerja harus bungkuk ke depan.  Apabila 

pekerjaan dilakukan dalam waktu yang lama maka dapat menyebabkan nyeri pada 

otot leher dan punggung. Sehingga dapat disimpulkan terdaat potensi bahaya 

ergonomi pada proses pengelasan yaitu pekerjaan dilakukaan dengan sikap kerja 

yang tidak alamiah yang kemudian dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal.  

4.2.2.5.10 Aktivitas Menggunakan Tangan Secara Berulang 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada pengerjaan welding, 

aktivitas dilakukan secara berulang dengan waktu yang lama. Hal ini dapat 

menyebabkan kelelahan otot pada tangan pekerja. Sehingga kemungkinan terdapat 

“Iya itu bisa terpapar radiasi sinar, kadang mata jadi silau-silau gitu.” 

Y (7) 



80 
 

 
 

potensi bahaya ergonomi dari aktivitas menggunakan tangan secara berulang pada 

proses pengelasan. 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area welding, terdapat 10 potensi bahaya, yaitu 3 potensi bahaya mekanik, 1 

potensi bahaya listrik, 1 potensi bahaya fisik, 3 potensi bahaya kimiawi, dan 2 

potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.6 Finishing dan Painting 

Proses selanjutnya yaitu proses finishing yaitu proses yang bertujuan untuk 

menghaluskan sisi-sisi yang tajam dan menghaluskan bekas dari proses 

pengelasan. Proses ini dilakukan dengan cara menggerinda sisi-sisi yang tajam 

atau sisa dari bekas las. Mesin yang digunakan adalah mesin gerinda tangan. Roda 

gerinda yang digunakan adalah piringan gerinda tipis yang diputar dengan 

kecepatan tinggi. Selain proses menggerinda bagian finishing juga mengerjakan 

proses pengecatan produk sesuai dengan permintaan pemesan. Cat yang biasa 

digunakan adalah cat primer.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian finishing 

dan painting, sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Finishing dan Painting 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Penggerindaan dan 

pengecatan  

1. Tersandung kabel mesin gerinda 

tangan 

2. Terkena percikan api saat proses 

menggerinda  

3. Tersengat arus listrik 

4. Terpapar bising mesin gerinda 

5. Menghirup uap cat 

6. Kebakaran 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Listrik 

Bahaya Fisik 

Bahaya Kimiawi 

Bahaya Kimiawi 
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7. Postur kerja janggal dengan 

posisi jongkok, membungkukan 

badan, dan leher 

8. Aktivitas menggunakan tangan 

secara berulang 

Bahaya Ergonomi 

 

 

Bahaya Ergonomi 

 

4.2.2.6.1 Tersandung Kabel Mesin Gerinda Tangan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bahwa kondisi lantai di area 

kerja terdapat kabel-kabel mesin gerinda yang tidak tertata dengan rapi. Apabila 

saat pekerja berjalan ke arah area kerja dan tidak berhati-hati dapat menyebabkan 

kaki pekerja tersandung kabel dari mesin gerinda yang kemudian pekerja dapat 

terjatuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya tersandung 

dan terjatuh pada bagian penggerindaan atau finishing. 

4.2.2.6.2 Terkena Percikan Api Saat Proses Menggerinda 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat proses 

menggerinda terjadi percikan api. Ketika pekerja tidak hati-hati pada saat bekerja 

dan tidak mengunakan alat pelindung diri maka akan menyebabkan tangan, kaki 

dan badan pekerja dapat terkena percikan api pada saat pengoperasian mesin 

gerinda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya terkena 

percikan api pada bagian finishing.  

4.2.2.6.3 Tersengat Arus Listrik 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses menggerinda apabila 

kondisi kabel mesin gerinda tidak aman atau kabel mesin terkelupas dapat dan 

pekerja tidak mengecek terlebih dahulu sebelum menggunakan, maka dapat 

menyebabkan pekerja tersengat atau tersetrum arus listrik yang kemudian 

menyebabkan konsleting listrik dan kebakaran. Hal ini diperkuat dengan hasil 
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wawancara dengan responden 1 dan 7 yang menyatakan bahwa terdapat potensi 

bahaya tersengat arus listrik. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.6.4 Terpapar Bising Mesin Gerinda 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, pada saat proses 

menggerinda terdapat suara bising tinggi yang dikeluarkan oleh mesin gerinda 

tangan yang sedang beroperasi. Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran yang 

sudah dilakukan pada mesin gerinda tangan diketahui intensitas kebisingannya 

melebihi NAB, yaitu sebesar 85,42 dBA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat potensi bahaya terpapar bising proses menggerinda.  

4.2.2.6.5 Menghirup Uap Cat 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pada saat proses pengecatan 

produk atau painting, pekerja hanya menggunakan masker biasa atau masker 

sekali pakai yang terbuat dari kertas kasa. Sehingga masker tidak dapat menyaring 

paparan bau dari bahan kimia yang terkandung dalam cat karena pori-pori masker 

besar. Maka dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya menghirup bahan kimia 

dari cat.  

4.2.2.6.6 Kebakaran 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat proses 

pengecatan memungkinkan terjadi kebakarn karena uap cat merupakan bahan 

kimia yang mudah terbakar apabila paparan panas di sekelilingnya sudah 

mencapai titik nyala. Yang perlu diperhatikan pada saat proses painting 

“Ya bisa saja tersetrum kalo kabel mesinnya mengelupas. Jadi kalo bisa 

sebelum bekerja harus dicek dulu” 

AFR (1) 
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berlangsung adalah menghindari terjadinya percikan api di sekitar area. Maka 

dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya kebakarn pada saat proses pengecatan. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden 1 dan 7. Berikut 

pernyataan dari responden: 

 

 

 

4.2.2.6.7 Postur Kerja Janggal dengan Posisi Jongkok, Membungkukan 

Badan, dan Leher  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada saat pekerja melakukan 

proses menggerinda, pekerja melakukan pekerjaannya dengan posisi tidak 

alamiah yaitu jongkok, membungkukan badan dan membungkukan leher. Selain 

itu pada saat proses pengecatan juga pekerja melakukan pekerjaannya dengan 

posisi membungkukan badan, kadang dalam posisi jongkok maupun berdiri. 

Walaupun pekerjaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama namun apabila 

pekerjaan dilakukan secara berulang setiap harinya dapat menimbulkan cidera 

seperti keluhan muskuloskeletal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

potensi bahaya ergonomi dari pekerjaan yang dilakukan dengan sikap kerja tidak 

alamiah yang kemudian dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal. 

4.2.2.6.8 Aktivitas Menggunakan Tangan Secara Berulang 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses menggerinda dan 

pengecatan dilakukan dengan gerakan tangan yang dilakukan secara berulang dan 

dalam durasi waktu yang cukup lama. Pada proses menggerinda, pekerja sedikit 

“Ada salah satu operator yang ngga mematuhi tata tertib, kan di area 

painting nggak boleh ngerokok. Ada yang ngerokok di belakang..kan malem 

nggak kelihatan... hampir mencelakakan temennya sendiri...buang putung 

sembarangan disitu ada thiner jadi kan ngejar. Itu memang pernah.” 

AFR (1) 
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memberikan tekanan pada objek kerja selain itu alat gerinda tangan menghasilkan 

getaran yang dapat mengakibatkan kelelahan otot pada tangan pekerja. Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat potensi bahaya ergonomi pada bagian finishing dan 

painting yaitu aktivitas menggunakan tangan secara berulang yang kemudian 

dapat menyebabkan kelelahan otot bakhan sampai menyebabkan Carpal Turner 

Disorders (CTDs). 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area finishing dan painting, terdapat 8 potensi bahaya, yaitu 2 potensi bahaya 

mekanik, 1 potensi bahaya listrik, 1 potensi bahaya fisik, 2 potensi bahaya 

kimiawi, dan 2 potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.7 Electro plating 

Proses electro plating adalah proses pelapisan pada material logam dengan 

menggunakan proses perendaman pada suatu bak atau dengan cara barel yang di 

dalam perendamannya menggunakan bahan kimia tertentu seperti: HCl, thiner A 

dan thiner B, Timah AZ dan campuran kimia yang lain sehingga menghasilkan 

suatu pelapisan pada logam yang bertujuan mengurangi risiko karat pada suatu 

produk. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian elektro 

plating, sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Elektro plating 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pelapisan logam  1. Tersandung bak berisi air dan 

larutan kimia 

2. Tergores plat 

3. Terpapar bahan kimia 

Bahaya Mekanik 

 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Kimiawi 
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4. Menghirup uap bahan kimia 

5. Postur kerja janggal dengan 

posisi jongkok, membungkukan 

badan, dan leher 

Bahaya Kimiawi 

Bahaya Ergonomi 

 

 

4.2.2.7.1 Tersandung Bak Berisi Air dan Larutan Kimia 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kondisi area kerja di 

bagian elektro plating dipenuhi dengan bak yang berisi air, larutan kimia, dan 

lain-lain. Selain itu, ruangan di bagian elektro plating sangat sempit sehingga 

pekerja berpotensi tersandung bak-bak yang berada di area kerja. Hal ini diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan responden 1 dan 8 yang menyatakan bahwa 

terdapat potensi bahaya tersandung ember di bagian elektro plating. Berikut 

pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.7.2 Tergores Plat 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, proses perlapisan logam 

dilakukan secara manual, ketika pekerja tidak menggunakan sarung tangan pada 

saat proses perendaman maka dapat memungkinkan terjadinya bahaya seperti 

tangan tergores plat, karena plat berukuran tipis dan ujungnya tajam. Berdaskan 

hasil wawancara dengan responden 1 dan responden 8 yang mengatakan bahwa 

terdapat potensi bahaya tangan tergores plat pada bagian elektro plating. Berikut 

pernyataan dari responden: 

 

 

“Paling kadang ya tersandung karna selang yang ngga ditempatkan terus 

ngga tau, jalan aja paling kesandung. Cuma itu.” 

W (8) 

“Tapi kalo masalah tergores...yang namanya plat kan tajam. Kadang pas 

ngambil terus tajam ya paling tergores sedikit.” 

W (8) 

“ 
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4.2.2.7.3 Terpapar Bahan Kimia 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses perendaman material 

logam dilakukan secara manual, dari mulai tahap pencucian dengan air, 

perendaman dengan bahan-bahan kimia sampai proses pengeringan. Proses 

manual ini sangat memungkinkan pekerja terpapar langsung oleh bahan kimia 

yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya 

terpapar bahan kimia pada proses elektro plating. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan responden 1 dan 8. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.7.4 Menghirup Uap Bahan Kimia 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebelum melakukan proses 

perendaman material logam, pekerja harus menyiapkan bahan-bahan kimia yang 

digunakan terlebih dahulu. Pada saat proses pencampuran bahan kimia seperti 

HCl, pekerja berpotensi menghirup uap dari HCl. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat potensi bahaya menghirup uap bahan kimia pada proses elektro 

plating. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden 8. Berikut 

pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.7.5 Postur Kerja Janggal dengan Posisi Jongkok, Membungkukan 

Badan, dan Leher 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada saat pekerja melakukan proses elektro 

plating yaitu tahap pelapisan plat dengan cairan bahan kimia, pekerja melakukan 

“Kadang tangan luka, terus gatal karna dampak obat cuci kalo nggak pas 

ngasihnya juga pengaruhnya di tangan seperti gatal-gatal...terus kadang ya 

kena HCl jugaa gatal.” 

W (8) 

“Tapi kalo yang lama pasti ya ada. Soalnya kan disini kimia...paling ngga satu 

isapan kan ada yang masuk.” 

W (8) 
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pekerjaannya dengan posisi tidak alamiah yaitu jongkok, membungkukan badan 

dan membungkukan leher. Sesekali pekerja berdiri untuk membilas plat yang 

selesai dilapisi cairan kimia tersebut dan pekerja harus membungkukan badan lagi 

untuk mencapai bak yang letaknya rendah. Hal ini dapat menyebabkan keluhan 

pada otot leher dan tulang punggung pekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat potensi bahaya ergonomi dari pekerjaan yang dilakukan dengan sikap 

kerja tidak alamiah yang kemudian dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal.  

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area electro plating, terdapat 5 potensi bahaya, yaitu 2 potensi bahaya mekanik, 2 

potensi bahaya kimiawi, dan 1 potensi bahaya ergonomi. 

4.2.2.8 Packing 

Setelah proses pelapisan selesai kemudian dilakukan pengecekan akhir 

produk agar produk yang dihasilkan sesuai standar yang diminta sesuai gambar 

produksi, adapun aspek-aspek yang harus dicek adalah: dimensi produk, visual 

produk dan fungsi produk yang dibuat. 

Proses packing adalah proses pengepakan suatu produk kedalam suatu 

kemasan atau pembungkus yang ditentukan jumlah produknya dalam satu 

kemasan. Proses ini dilakukan setelah produk sudah selesai dikemas dan siap 

dikirim sesuai permintaan order yang sudah ada dan target produksinya sudah 

ditentukan dari pihak konsumen. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, diperoleh beberapa potensi bahaya yang terdapat di bagian packing, 

sebagai beikut: 
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Tabel 4.9. Identifikasi Potensi Bahaya di Bagian Packing 

Proses Kerja Potensi Bahaya Jenis Bahaya 

Pengepakan barang  1. Tergores plat 

2. Postur kerja janggal dengan 

sikap kerja duduk terlalu lama 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Ergonomi 

 

 

4.2.2.8.1 Tergores Plat 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, proses packing dilakukan 

secara manual tanpa bantuan mesin, ketika pekerja tidak menggunakan sarung 

tangan pada saat proses pengepakan produk maka kemungkinan pekerja dapat 

tergores plat, karena plat berukuran tipis dan ujungnya tajam khusunya pada saat 

poses pengepakan produk komponen elektronik. Berdaskan hasil wawancara 

dengan responden 9 juga mengatakan bahwa terdapat potensi bahaya tangan 

tergores plat pada bagian packing. Berikut pernyataan dari responden: 

 

 

4.2.2.8.2 Postur Kerja Janggal dengan Sikap Kerja Duduk Terlalu Lama  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat proses 

pengepakan barang khususnya pada komponen elektronik, pekerjaan dilakukan 

dengan sikap kerja duduk selama 8jam/hari. Pekerja seringkali membungkukan 

badan dan membungkukan leher pada saat menghitung jumlah produk yang akan 

dikemas dan saat proses memasukkan produk ke dalam plastik. Hal tersebut dapat 

berpotensi menimbulkan nyeri pada tulang punggung dan leher karena terlalu 

sering membungkuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi bahaya 

ergonomi yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan sikap kerja duduk dalam waktu 

yang lama yang kemudian akan menimbulkan keluhan muskuloskeletal. 

“Ya paling kebeler...” 

S (9) 
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Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah dilakukan pada 

area packing, terdapat 2 potensi bahaya, yaitu 1 potensi bahaya mekanik, dan 1 

potensi bahaya ergonomi. 

4.2.3 Upaya Pengendalian Bahaya  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, studi dokumen, dan 

wawancara, upaya pengendalian yang sudah dilakukan di PT. Gemilang Lestari 

Teknindo Kabupaten Tegal adalah adanya instruksi kerja (IK) pada setiap alat 

yang digunakan dalam proses produksi, tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) 

berupa masker sekali pakai, sarung tangan kain, apron, dan kacamata las, 

tersedianya kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), serta pengaturan 

jam kerja dan waktu istirahat yang cukup yaitu untuk jam kerja pukul 08.00 – 

16.00 dengan waktu istirahat pukul 10.00 selama 10 menit, pukul 12.00 selama 1 

jam, dan pukul 15.00 selama 10 menit. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

  
5.1 POTENSI BAHAYA  

Setiap proses produksi, peralatan atau mesin, dan tempat kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk, selalu mengandung potensi bahaya 

tertentu yang bila tidak mendapat perhatian secara khusus akan menyebabkan 

kecelakaan kerja. Potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dapat 

berasal dari berbagai kegiatan atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi pekerjaan 

atau juga berasal dari luar proses kerja (Tarwaka, 2014:16). Menurut A. M. 

Sugeng Budiono (2003:210), potensi bahaya atau hazard merupakan segala 

sesuatu yang mempunyai kemungkinan mengakibatkan kerugian baik pada harta 

benda, lingkungan, maupun manusia.  

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari hasil 

identifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi di bagian produksi PT. Gemilang 

Lestari Teknindo Kabuapten Tegal, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis 

dan pembahasan. Analisis dilakukan untuk mengetahui upaya pengendalian apa 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi bahaya yang ada.Temuan potensi 

bahaya tersebut kemudian digolongkan menjadi 5 sumber bahaya, yaitu: bahaya 

mekanik, bahaya listrik, bahaya fisik, bahaya kimiawi, dan bahaya ergonomi. 

5.1.1 Bahaya Mekanik 

Bahaya mekanik merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan 

mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara 

manual atau dengan penggerak. Misalnya mesin gerinda, press, tempa, pengaduk, 



91 
 

 
 

dan lain-lain (Soehatman Ramli, 2010:66). Pada setiap tahapan proses produksi di 

PT. Gemilang Lestari Teknindo menggunakan mesin-mesin mekanik yang 

dioperasikan menggunakan energi listrik dan manusia sebagai penggeraknya.  

Berikut jenis potensi bahaya mekanik yang terdapat di bagain produksi 

PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal, yaitu: 

5.1.1.1 Tersandung 

Menurut International Labour Organization (ILO) dalam Tarwaka 

(2014:19), tersandung benda atau objek, terbentur kepada benda, terjepit antara 

dua benda merupakan klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaan di 

industri. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa informan 2 menyatakan 

dapat terjadi potensi bahaya tersandung di area kerja. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa area kerja yang kondisi lantainya dipenuhi 

dengan benda-benda atau material yang tidak ditempatkan pada semestinya.  

Potensi bahaya tersandung benda atau objek di bagain produksi PT. 

Gemilang Lesatri Teknindo Kabupaten Tegal, disebakan karena penempatan 

barang-barang yang tidak rapi, serta adanya kabel, selang ataupun benda lain yang 

melintang di area kerja. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi potensi bahaya tersandung yaitu dengan menerapkan prinsip 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin), membuat jalur khusus berjalan, 

mewajibkan pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) berupa sepatu kerja atau 

safety shoes dan safety helmet, serta memastikan pekerja melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) yang sudah ada. Hal ini diperlukan karena 

berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa potensi bahaya 
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tersandung terjadi karena pekerja yang kurang berhati-hati, ceroboh saat bekerja, 

dan kondisi lantai yang tidak tertata dengan rapi.  

5.1.1.2 Terjatuh 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil observasi dan 

wawancara dengan informan menunjukkan di PT. Gemilang Lestari Teknindo 

terdapat potensi bahaya terjatuh. Menurut International Labour Organization 

(ILO) dalam Tarwaka (2014:19), terjatuh merupakan klasifikasi kecelakaan kerja 

menurut jenis kecelakaan. Potensi bahaya terjatuh ini, disebakan karena kondisi 

area kerja yang tidak rapi dan dipenuhi dengan peralatan kerja atau benda-benda 

dan material yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Misalnya, adanya kabel dari 

mesin yang tidak tertata dengan rapi. Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan 

juga bisa bervariasi dari luka ringan sampai fatal. Tentunya ini akan 

mengakibatkan banyak kerugian baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan.  

Sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi manajemen untuk 

melakukan upaya pengendalian untuk potensi bahaya ini adalah memastikan 

pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja (IK) yang sudah ada, 

menerapkan prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin), dan memakai 

APD berupa sepatu kerja atau safety shoes dan safety helmet. 

5.1.1.3 Terkena Lelehan Panas 

Potensi bahaya tersentuh atau terkena lelehan panas yang terdapat di PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal berada pada tahap cutting 

menggunakan mesin gas cutting, dan pada tahap pengelasan. Panas berasal dari 

elektroda yang menyala. Elektroda tersebut apabila kontak dengan tangan dapat 

menyebabkan sengatan rasa panas di tangan sampai menyebabkan luka bakar. 
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Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

potensi tersentuh panas yaitu dengan mematikan alat setelah digunakan dan 

mencabut elektroda jika tidak digunakan, pemeliharaan dan perawatan mesin 

secara rutin, serta menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan bahan 

kulit, safety shoes, dan baju kerja lengan panjang. 

5.1.1.4 Tergores Plat 

Potensi bahaya mekanik selanjutnya yaitu tergores plat. Pekerja yang 

berisiko tergores plat adalah operator mesin, karena pada saat plat baru saja 

dipotong, operator melakukan kontak langsung dengan plat untuk dipindahkan. 

Selain operator mesin pekerja yang berisiko tergores plat adalah pekerja bagian 

packing . 

 Sehingga untuk meminimalisir potensi bahaya tersebut dapat dilakukan 

upaya sebagai berikut: menghindari kontak langsung dengan sisi yang tajam, serta 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan untuk mengurangi 

paparan dari sisi plat yang tajam. 

5.1.1.5 Terpotong 

Potensi bahaya terpotong disebabkan oleh benda bergerak seperti putaran 

mata pisau mesin cutting dalam tahapan pemotongan plat dan putaran mata 

gerinda saat proses penghalusan. Tangan pekerja dapat terpotong roda atau gerigi 

mesin yang berputar apabila pada saat melakukan pekerjaannya tidak hati-hati dan 

tidak konsentrasi.  

Berdasarkan hasil penelitian Hudayana, dkk (2013:9), potensi bahaya 

terpotong pada proses penggergajian kayu panjang (saw mil) disebabkan karena 
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para pekerja kelelahan sehingga pada saat bekerja menjadi tidak fokus dan kurang 

hati-hati. 

Agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pekerja dan pabrik 

perlu dilakukan upaya pengendalian untuk mengurangi potensi bahaya yang ada 

yaitu pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, memastikan pekerja melaksanakan 

pekerjaan sesuai instruksi kerja (IK), melaksanakan safety talk sebelum bekerja. 

5.1.1.6 Terkena Percikan Api 

Potensi bahaya terkena percikan api berasal dari gesekan benda berputar 

dengan plat yang terdapat pada proses pemotongan menggunakan mesin cutting 

dan gerinda pada proses penghalusan. Selain itu percikan api juga dihasilkan pada 

saat proses pengelasan akibat kontak elektroda dengan plat yang di las. Pekerja 

yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dapat berpotensi terkena 

percikan api. Percikan api apabila mengenai kulit dapat menyebabkan luka bakar. 

Untuk itu diperlukan upaya pengendalian untuk mengurangi potensi yaitu 

dengan membuat SOP (Standar Operational Procedure) dan memakai APD yang 

sesuai seperti, sarung tangan berbahan kulit, safety googles atau kacamata kerja, 

baju keselamatan, serta safety shoes. 

5.1.1.7 Terjepit Mesin 

Potensi bahaya mekanik selanjutnya adalah terjepit. Menurut International 

Labour Organization dalam Tarwaka (2014:18), terjepit merupakan klasifikasi 

jenis kecelakaaan kerja menurut jenis kecelakaan. Beberapa mesin yang 

digunakan di bagian produksi PT. Gemilang Lesatri Teknindo Kabupaten Tegal 

adalah mesin-mesin yang berhubungan dengan tekanan, seperti mesin bending, 
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machining, dan stamping. Apabila pekerja tidak berhati-hati dalam melakukan 

pekerjaan maka jari atau tangan pekerja dapat masuk ke dalam mesin dan terjepit. 

Berdasarkan hasil penelitian Nailirifa Nuzuliyah (2014:4), potensi bahaya 

terjepit pada mesin rol dapat terjadi karena adanya titik jepitan dan titik gigitan 

pada mesin-mesin rol, selain itu kondisi diperparah dengan minimnya 

pengamanan. 

Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

potensi bahaya yang ada yaitu dengan memberikan alat pengaman pada mesin 

(machine guarding), membuat SOP (Standard Operational Procedure) untuk 

setiap mesin yang digunakan, pemasangan rambu-rambu keselamatan berupa 

safety sign tentang peringatan bahaya, serta menggunakan APD yang sesuai.  

5.1.1.8 Kejatuhan Plat 

Menurut International Labour Organization (ILO) tahun 1962 dalam 

Anizar (2009:4), kejatuhan plat atau tertimpa benda jatuh merupakan klasifikasi 

kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaan. Kejatuhan plat dapat terjadi pada 

proses bending. Pada saat pekerja selesai melakukan proses penekukan, pekerja 

melemparkan plat pada wadah yang disediakan tanpa memperhatikan atau tidak 

berhati-hati. Hal ini dapat menyebabkan pekerja dapat kejatuhan plat logam.  

Sehingga rekomendasi pengendalian yang dilakukan yaitu memastikan 

pekerja bekerja sesuai dengan instruksi kerja, dan menggunakan alat pelindung 

diri berupa safety shoes atau sepatu kerja. 

5.1.1.9 Tertusuk Gram 

Potensi bahaya tertusuk gram dapat terjadi pada saat proses pembersihan 

sisa-sisa gram pada proses machining. Risiko kecelakaan kerja ini dapat terjadi 
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apabila pekerja tidak menggunakan alat bantu pada saat proses pembersihan dan 

tidak menggunakan sarung tangan. Gram yang dihasilkan dari proses machining 

ini sangat tipis dan tajam sehingga apabila mengenai tangan pekerja dapat 

menyebabkan luka.  

Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan alat 

bantu pada saat proses pembersihan mesin machining dari gram-gram sisa 

produksi, bekerja sesuai dengan instruksi kerja, dan menggunakan alat pelindung 

diri berupa sarung tangan kulit.  

5.1.1.10 Mata Kemasukan Benda Asing 

Potensi bahaya mata kemasukan benda asing (serpihan gram) pada saat 

proses pelubangan plat atau machining dapat terjadi karena pada saat pelubangan 

plat terdapat serbuk atau serpihan gram dari hasil produksi dan mesin digerakkan 

dengan putaran yang cepat sehingga serpihan tersebut dapat terhambur ke muka 

pekerja. Untuk itu diperlukan upaya pengendalian untuk mengurangi potensi 

bahaya dari mata kemasukan benda asing, yaitu dengan memakai alat pelindung 

diri, berupa kacamata pelindung. Hal ini untuk mencegah kotoran atau serpihan 

gram masuk ke dalam mata pekerja (Pertiwi, dkk, 2013). 

5.1.1.11 Terbentur Bodi Mesin Stamping 

Potensi bahaya terbentur bodi mesin stamping disebabkan karena pada 

area stamping terdapat beberapa mesin yang diletakkan berjejeran dengan jarak 

antar mesin satu dengan mesin yang lain itu sangat dekat. Apabila pada saat 

pekerja melewati area stamping dan tidak berhati-hati dapat menyebabkan pekerja 

terbentur bodi mesin stamping. Hal ini dapat menyebabkan luka pada tangan, 
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kaki, atau badan pekerja yang terkena atau terbentur mesin. Rekomendasi 

pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan alat pelindung diri berupa 

safety helmet dan safety shoes.  

5.1.2 Bahaya Listrik 

Bahaya listrik merupakan bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi 

listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti sengatan listrik, hubungan 

singkat dan kebakaran (Soehatman Ramli, 2010:66). Hampir setiap peralatan yang 

diguanakn di PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal menggunakan 

energi listrik yang di pusatkan pada panel listrik. Sehingga terdapat potensi 

bahaya listrik pada setiap tahapan proses di bagian produksi.  

Berikut jenis potensi bahaya listrik yang terdapat di bagain produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal, yaitu: 

5.1.2.1 Konsleting Listrik 

Potensi bahaya konsleting listrik yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lesatri Teknindo Kabupaten Tegal dapat terjadi karena adanya 

hubungan kawat positif dan negatif yang beraliran listrik. Hal ini karena isolasi 

kabel yang rusak, mutu kabel yang jelek, dan penampang kabel terlalu kecil 

sehingga tidak sesuai dengan beban listrik yang mengalirinya karena kabel 

tersebut digunakan untuk menyambungkan banyak peralatan listrik. Apabila 

kapasitas kabel tidak sesuai dengan beben listrik yang mengalir maka dapat 

menyebabkan suhu isolasi kabel panas, kemudian dapat menyebabkan hubungan 

singkat atau konsleting listrik dan bila pada suhu isolasi tinggi tersebut 

menimbulkan percikan api, maka kemungkinan besar dapat terjadi kebakaran. 



98 
 

 
 

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan peralatan 

listrik yang sesuai standar, ukuran kabel harus sesuai dengan kebutuhannya, bahan 

isolasi yang dipakai harus sesuai dengan kegunaannya.  

5.1.2.2 Tersengat Arus Listrik 

Potensi bahaya tersengat arus listrik dapat terjadi karena kondisi kabel 

mesin yang terkelupas. Tersetrum atau sengatan listrik biasanya mulai dirasakan 

jika arus yang mengalir di dalam tubuh lebih dari 5 mA. Pada arus yang kecil, 

aliran arus hanya akan menyebabkan kesemutan atau kehilangan kemampuan 

untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar 

kulit dan daging. Sehingga diperlukan perhatian khusus untuk mengurangi potensi 

bahaya tersengat listrik yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi 

kerja (IK), memeriksa peralatan listrik sebelum digunakan, mengganti kabel yang 

rusak dengan kabel yang baru, menggunakan isolasi untuk menutup kabel yang 

terkelupas, menyediakan APAR CO2, menggunakan alat pelindung diri berupa 

sarung tangan kain, dan sepatu kerja atau safety shoes. 

5.1.2.3 Kebakaran 

Potensi bahaya kebakaran akibat listrik ini dapat terjadi pada setiap proses 

atau tahapan di bagian produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo, kecuali pada 

proses packing karena tidak menggunakan energi listrik. Kebakaran dapat terjadi 

akibat dari hubungan singkat atau konsleting listrik. Konsleting listrik yang 

biasanya terjadi di bagian produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten 

Tegal karena arus listrik yang megalir pada kabel terlalu besar melebihi kapasitas 

dari ukuran kabel. Sehingga dapat menyebakan suhu isolasi kabel menjadi panas 
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dan bila terjadi percikan api maka kemungkinan dapat menimbulkan bahaya 

kebakaran. 

Berdasarkan penelitian Budi Setiyo (2014:19), penyebab kebakaran 

tertinggi diakibatkan oleh konsleting listrik pada peralatan instalasi listrik 

terutama pada pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar PUIL 

2000 dan instalsi listrik yang sudah berumur tua.  

5.1.3 Bahaya Fisik 

Menurut Soehatman Ramli (2010:68), bahaya fisik merupakan bahaya 

yang berasal dari faktor-faktor fisik. Bahaya fisik yang terdapat di bagian produksi 

PT. Gemilang Lestari Teknindo yaitu terpapar bising. Suara bising dihasilkan dari 

perlatan atau mesin-mesin yang dioperasikan. Bekerja di tempat yang bising 

dalam jangka waktu lama atau terus menerus dapat menyebabkan penurunan 

fungsi indera pendengaran bahkan bisa tuli pemanen.  

Berikut pembahasan bahaya terpapar kebisingan yang ada di PT. Gemilang 

Lestari Teknindo: 

5.1.3.1 Terpapar Bising 

Menurut A.M Sugeng Budiono (2003:32), bising adalah suara atau bunyi 

yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan di bagian 

produksi PT. Gemilang Lestari Teknindo yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 

2016, diketahui bahwa bagian atau divisi yang memiliki potensi bahaya 

kebisingan adalah bagian stamping dengan intensitas kebisingan sebesar 99,75 

dBA. Kebisingan berasal dari mesin stamping pounch/press yang dijalankan 

dengan sistem tekanan.  
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Intensitas kebisingan dari mesin pounch/press melebihi Nilai Ambang 

Batas (NAB) kebisingan yang ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011, yaitu sebesar 85 dBA 

untuk 8 jam pemaparan. Untuk intensitas kebisingan sebesar 99,75 ditetapkan 

dengan lama pemaparan selama 30 menit, sedangkan untuk lama pemaparan 

pekerja di PT. Gemilang Lestari Teknindo adalah selama 6 jam 40 menit. 

Kebisingan dapat menimbulkan dampak berupa gangguan komunikasi, rasa tidak 

nyaman, gangguan dan penurunan fungsi pendengaran serta kecelakaan kerja.  

Sehingga diperlukan upaya pengendalian potensi bahaya untuk 

mengurangi paparan kebisingan yaitu dengan perawatan dan pemeliharaan mesin 

secara periodik, penerapan sistem rotasi kerja, pemasangan rambu-rambu 

keselamatan berupa safety sign untuk memakai APD pada area-area yang 

mempunyai risiko terpapar bising, serta menggunakan APD berupa ear plug. 

5.1.4 Bahaya Kimiawi 

Bahaya kimiawi merupakan bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia 

yang digunakan dalam proses produksi (Syukri Sahab, 1997:72). Bahan kimia 

yang digunakan pada proses produksi dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

bagi pekerja yang terpapar atau terpajan, dari efek yang ringan seperti bersin-

bersin, kulit gatal, sampai efek yang berat seperti kelainan organ hati dan saraf. 

Berikut potensi bahaya kimiawi yang terdapat di PT. Gemilang Lestari 

Teknindo Kabupaten Tegal sebagai berikut: 

5.1.4.1 Menghirup Asap Las 

Asap las muncul akibat proses pembakaran elektroda menggunakan energi 

listrik. Asap ini terdiri dari komponen yang dihasilkan dari elektroda, logam dasar 
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dan flux pada saat operasi. Elektroda merupakan penghasil asap las yang paling 

lama. Diameter debu  dalam asap las (fume) berkisar antara 0,2 mikrometer 

sampai dengan 3 mikrometer. Butiran debu dengan ukuran > 0,5 mikrometer bila 

terhisap akan tertahan oleh bulu hidung dan bulu pada pipa pernapasan, sedangkan 

yang lebih halus akan terbawa masuk ke dalam paru-paru. Sebagian akan 

dihembuskan kembali, sedangkan sebagian lain akan tertinggal dan melekat pada 

kantong udara dalam paru-paru (alveoli) sehingga bila sudah terakumulasi akan 

dapat menimbulkan berbagai penyakit pernapasan. Komposisi kimia fume 

tergantung dari proses pengelasan dan elektrodanya.  

Berbagai gas berbahaya terkandung dalam asap las yang terjadi pada 

pekerjaan pengelasan antara lain adalah karbon monoksida, karbon dioksida, 

ozon, dan nitrogen dioksida, disamping gas-gas lain yang terbentuk dari 

penguraian bahan pelapis, karat dan lain-lain. 

Sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk mengurangi paparan dari 

asap las yaitu dengan pengaturan posisi wajah saat proses mengelas yaitu tidak 

tepat di atas terbentuknya asap, rotasi kerja, pengaturan jadwal kerja dan istirahat, 

penyuluhan atau pelatihan terkait kegiatan pengelasan yang aman, menggunakan 

Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker (gas/uap). 

5.1.4.2 Terpapar Radiasi Sinar Ultraviolet 

Potensi bahaya kimiawi selanjutnya yaitu terpapar radiasi. Radiasi ini 

bersumber dari mesin las yang dikategorikan radiasi non ionisasi. Radiasi yang 

ditimbulkan oleh busur las ini mempunyai sifat dapat dilihat, ultraviolet dan infra 

merah. Bahaya radiasi pada proses pengelasan dapat menimbulkan luka terbakar, 
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kerusakan kulit dan mata. Kerusakan mata karena radiasi sinar ultraviolet ini 

disebut arc-eye, welder’s eye atau arc flash. Efek tidak dapat hilang dalam 

beberapa jam setelah terekspose, oleh sebab itu mata harus dilindungi dengan kaca 

gelap yang sesuai. 

Menurut John Ridley (2008:137), tindakan pencegahan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi paparan radiasi sinar ultraviolet yaitu menutupi 

bagian-bagain yang terekspos, menggunakan kacamata pengaman (googles), 

menggunakan kacamata pelindung (protective glasses), mengoleskan krim 

pelindung, dan memastikan tutup perlengkapan yang memancarkan ultraviolet 

benar-benar telah terkunci 

5.1.4.3 Menghirup Uap Bahan Kimia  

Potensi bahaya menghirup bahan kimia dapat terjadi pada saat proses 

pengecatan produk dan pada proses pelapisan material plat. Pada saat pengecatan 

terdapat potensi bahaya terhirupnya uap dari cat, tiner, dan bahan kimia lain yang 

digunakan untuk proses pengecatan saat mencampur bahan maupun saat proses 

penyemprotan ke produk. Uap dari proses pengecatan jika terhirup dapat 

menyebabkan iritasi hidung dan mata (pusing, gangguan koordinasi, kebingungan, 

nausea, kerusakan mata dan kerusakan paru). 

Sedangkan pada saat proses pelapisan terdapat potensi bahaya menghirup 

uap bahan kimia berupa HCl. Apabila uap HCl terhirup dapat menyebabkan 

batuk, luka bakar pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan bagian atas. 

Jika serius dapat menyebabkan pembengkakan paru-paru dan kematian (MSDS 

HCl). 
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Berdasarkan hasil penelitian dari Hudayana, dkk (2013:12), pada saat 

penyemprotan beberapa pekerja mengalami pusing pada saat proses mengaduk 

komposis atau takaran bahan-bahan dari obat yang digunakan sebagai finishing, 

terkadang batuk karena menghirup obat kimia pada saat proses penyemprotan. 

Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

pencampuran bahan untuk proses pengecatan dilakukan di ruang terbuka 

(ventilasi cukup), mengontrol jarak kerja aman saat proses pencampuran bahan 

dan proses penyemprotan, menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker gas 

atau uap, googles transparan. 

5.1.4.4 Terpapar Bahan Kimia 

Paparan bahan kimia dapat terjadi pada saat pencampuran bahan untuk 

pengecataan dan pada proses pelapisan material logam (elektro plating). Kontak 

kulit dengan cat, tiner dan bahan pengecatan lainnya dapat menyebabkan iritasi 

kontak dermatitis (kulit kering dan pecah-pecah). 

Dampak dari kontak kulit dengan asam klorida (HCl) dapat menyebabkan 

kemerahan pada kulit, sakit, dan luka bakar. Larutan pekatnya dapat menyebabkan 

luka dalam dan kulit menjadi tidak berwarna. Sedangkan untuk kontak dengan 

mata dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan pada mata, juga dapat membakar 

dan dan memberikan kerusakan permanen pada mata (MSDS HCl). 

Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

potensi bahaya terpapar bahan kimia adalah dengan menghindari kontak langsung 

dengan bahan kimia misalnya menggunakan alat bantu atau gayung pada saat 

pengambilan bahan kimia, pemberian MSDS (Material Safety Data Sheet) pada 
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area kerja yang menggunakan bahan kimia, memastikan pekerja menggunakan 

APD berupa masker gas/uap, sarung tangan karet, safety shoes atau sepatu kerja, 

menggunakan googles transparan, dan baju kerja lengan panjang. 

5.1.4.5 Ledakan dan Kebakaran 

Potensi bahaya ledakan dan kebakaran dapat terjadi pada proses 

pengelasan dan pengecatan. Pada proses pengelasan dapat terjadi percikan api 

yang dihasilkan dari kontak antara elektroda dengan plat. Apabila pada area 

welding terdapat bahan kimia yang mudah terbakar maka kemungkinan dapat 

terjadi kebakaran di area welding.  

Sedangkan pada proses pengecatan, cat merupakan bahan kimia yang 

mudah terbakar apabila paparan panas di sekelilingnya sudah mencapai titik 

nyala. Yang perlu diperhatikan pada saat proses painting berlangsung adalah 

menghindari terjadinya percikan api di sekitar area. 

Sehingga rekomendasi yang apat dilakukan adalah pada saat proses 

pengelasan hindarkan dari bahan kimia yang mudah meledak, sedangkan pada 

proses pencampuran bahan untuk pengecatan jauhkan dari sumber panas/api, dan 

cukup sirkulasi udara (ventilasi cukup), melakukan penyimpanan cat di tempat 

yang aman, menyediakan APAR CO2 atau dry chemical.  

5.1.5 Bahaya Ergonomi 

Bahaya ergonomi merupakan bahaya yang disebabkan karena tidak 

efisiennya hubungan alat kerja dengan manusianya, biasanya berhubungan dengan 

perilaku mausia dengan alat kerjanya (Suma’mur, 2009:334). Hampir setiap 

tahapan atau proses pengerjaan di bagian produksi PT. Gemilang Lestari 
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Teknindo terdapat potensi bahaya ergonomi. Karena proses kerja dilakukan 

dengan mesin yang dioperasikan oleh operator.  

Berikut potensi bahaya ergonomi yang terdapat di bagian produksi PT. 

Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal, yaitu: 

5.1.5.1  Postur Kerja Janggal 

Postur kerja janggal merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan posisi 

kerja yang membungkuk, menunduk, dan melipatkan kaki. Postur kerja janggal 

hampir terdapat pada seluruh aktivitas pekerjaan. Hal ini disebabkan karena jarak 

meja kerja atau objek kerja yang terlalu rendah, sehingga untuk mencapainya 

pekerja harus membungkukan badan atau lehernya. Selain itu desain dari kursi 

juga tidak memliki sandaran. Sehingga pekerja merasa tidak nyaman apabila harus 

bekerja dalam waktu yang lama. Postur kerja janggal dapat menyebabkan 

kelelahan maupun gangguan otot dan tulang belakang, serta kelelahan otot kaki. 

Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan jam 

kerja dan waktu isirahat yang cukup dan memperbaiki posisi kerja yang aman.  

5.1.5.2 Aktivitas Penggunaan Tangan 

Hampir seluruh proses produksi di PT. Gemilang Lestari Teknindo 

Kabupaten Tegal dilakukan dengan menggunakan aktivitas tangan. Pada saat 

pengoperasian peralatan tangan seperti mesin cutting, gerinda potong, gerinda 

tangan, proses pengecatan terjadi gerakan tangan yang berulang dengan tekanan 

yang berlebihan. Gerakan tangan yang berulang dan berlebihan dapat 

menyebabkan kelelahan pada otot tangan yang kemungkinan dapat menyebabkan 

Carpal Turner Disorders (CTDs). 
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Sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk mengurangi potensi 

bahaya tersebut dengan pengaturan jam kerja dan istirahat yang cukup, 

memperbaiki posisi kerja. 

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

observasional yang bertujuan mengetahui gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif guna membuat identifikasi terhadap suatu kondisi. Karena 

identifikasi dilakukan secara langsung oleh peneliti, maka ada hal-hal yang tidak 

dapat teridentifikasi karena keterbatasan pengalaman peneliti. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran potensi bahaya di bagian produksi PT. Gemilang Letari Teknindo 

Kabupaten Tegal berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya yang sudah 

dilakukan  adalah terdapat 51 potensi bahaya, yaitu: 9 potensi bahaya di 

bagian cutting, 6 potensi bahaya di bagian bending, 5 potensi bahaya di 

bagian machining, 6 potensi bahaya di bagian stamping, 10 potensi bahaya di 

bagian welding, 8 potensi bahaya di bagian finishing dan painting, 5 potensi 

bahaya di bagian electro plating, serta 2 potensi bahaya di bagian packing. 

2. Potensi bahaya mekanik yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang 

Lesatri Teknindo ada 20 potensi bahaya, seperti: tersandung, terjatuh, terkena 

lelehan panas, tergores plat, terpotong, terkena percikan api, terjepit mesin, 

kejatuhan plat, tertusuk gram sisa produksi, mata kemasukan benda asing, 

terbentur bodi mesin stamping, dan lain sebagainya. 

3. Potensi bahaya listrik yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang Lesatri 

Teknindo ada 3 potensi bahaya,  yaitu konsleting listrik, tersengat arus listrik, 

dan kebakaran 

4. Potensi bahaya fisik yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang Lesatri 

Teknindo yaitu terpapar bising 

5. Potensi bahaya kimiawi yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang 

Lesatri Teknindo ada 5 potensi bahaya, yaitu menghirup asap las, terpapar 
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radiasi sinar ultarviolet, menghirup uap bahan kimia, terpapar bahan kimia, 

serta ledakan dan kebakaran. 

6. Potensi bahaya ergonomi yang terdapat di bagian produksi PT. Gemilang 

Lesatri Teknindo ada 2 potensi bahaya, yaitu postur kerja janggal dan 

aktivitas menggunakan tangan secara berulang. 

7. Upaya pengendalian bahaya di bagian produksi PT. Gemilang Lesatri 

Teknindo yaitu adanya instruksi kerja pada setiap alat yang digunakan dalam 

proses produksi, tersedianya Alat Pelindung Diri berupa masker satu kali 

pakai, sarung tangan kain, apron, dan kacamata las, tersedianya kotak P3K 

(Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), serta pengaturan jam kerja dan 

waktu istirahat yang cukup yaitu untuk jam kerja pukul 08.00 – 16.00 dengan 

waktu istirahat pukul 10.00 selama 10 menit, pukul 12.00 selama 1 jam, dan 

pukul 15.00 selama 10 menit. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

6.2.1 Bagi Pabrik 

1. Melakukan pengendalian engineering control, seperti: menambah ventilasi 

khususnya pada area electro plating, dan membuat jalur khusus untuk berjalan 

2. Melakukan pengendalian administratif, seperti: menjalankan program 5R yaitu 

resik, rapi, rawat, rajin, ringkas; melakukan pengecekan sekala berkala pada 

pada setiap mesin yang digunakan; memasang rambu-rambu keselamatan 

seperti safety sign dan rambu-rambu peringatan bahaya; memasang MSDS 
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(Material Safety Data Sheet) bahan kimia yang digunakan pada proses 

produksi agar pekerja dapat mengetahui bahyanya serta melakukan evaluasi 

terhadap instruksi kerja (IK) agar dilakukan perbaikan.  

3. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan aktivitas pekerjaan, 

seperti: respirator untuk pekerja bagian welding, painting, dan electro plating; 

sarung tangan jenis karet untuk pekerja bagian painting dan electro plating; 

ear plug untuk pekerja bagian stamping, welding, dan finishing; serta 

pelindung muka untuk pekerja bagian cutting, dan finishing. 

6.2.2 Bagi Pekerja 

1. Melakukan pekerjaan sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) yang ada agar 

terhindar dari kecelakaan kerja. 

2. Memakai Alat Pelindung Diri (APD), seperti: masker, sarung tangan, ear 

plug, safety helmet, kacamata pelindung atau goggles, safety shoes, pelindung 

muka, dan baju keselamatan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja. 

3. Mempergunakan waktu istirahat dengan sebaiknya agar pada saat melakukan 

pekerjaan dapat lebih fokus dan konsentrasi. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah 

memperbanyak lagi kelengkapan sumber data sekunder yang ada 

diperusahaan.
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Lampiran 9. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Rabu, 11 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Cutting 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Terdapat benda kerja 

berserakan di lantai, 

seperti: penggaris, plat, dll  

2. Pekerja dapat tersandung benda 

atau material yang berada di area 

kerja 

  Pekerja dapat tersandung 

karena banyak benda di 

letakkan sembarangan di 

lantai 

3. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Lantai dari semen dan 

tidak licin 

4. Pekerja dapat terjatuh di sekitar 

area kerja 

  Terdapat benda kerja yang 

diletakkan sembarang 

5. Kaki pekerja dapat terbentur 

alat-alat di sekitar area kerja 

  Jarak antar mesin cutting 

tidak berdekatan sehingga 

terdapat ruang gerak yang 

cukup 

6. Kondisi peralatan cutting baik 

saat digunakan 

  Peralatan cutting baik 

karena dilakukan 

perawatan secara berkala 

7. Tangan pekerja dapat terpotong 

pada saat proses cutting 

  Tangan pekerja dapat 

terpotong khususnya pada 

penggunaan mesin gerinda 

potong karena 

berhubungan dengan 

perputaran roda 

8. Tangan pekerja dapat tergores 

plat yang tajam  

  Plat yang selesai dipotong 

masih bersisi tajam 

9. Tangan pekerja dapat 

tersentuh/terkena lelehan panas 

pada saat proses pemotongan 

menggunakan mesin gas cutting 

  Pekerja hanya 

menggunakan sarung 

tangan jenis kain 

10. Pekerja dapat terkena percikan 

api saat menggunakan mesin 

gerinda potong 

  Terdapat percikan api saat 

menggunakan mesin 

gerinda potong 

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Kondisi peralatan listrik 

aman 

2. Pekerja dapat tersetrum arus   Pekerja berpotensi 
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listrik pada saat pengoperasian 

alat cutting 

tersetrum karena setiap 

alat menggunakan energi 

listrik 

Bahaya Fisik 

1. Lingkungan kerja terlalu panas   ISBB = 29,81  

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan cukup karena 

tempat kerja semi terbuka 

4. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

77,55 dBA 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan mengangkat atau 

menurunkan beban dengan 

berat 0,5-1 kg 

2. Pekerjaan mengangkat 

dilakukan pada ketinggian 

pinggang atau objek yang 

diangkat terlalu tinggi atau 

terlalu rendah 

  Pekerjaan dilakukan 

menggunakan alat bantu 

dorong 

3. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

berlebihan 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan mengangkat atau 

menurunkan beban pada 

jarak 50-100 cm 

4. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan posisi jongkok 

5. Terdapat alat bantu mekanik 

yang memadai 

  Terdapat hoist crane 

6. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan dilakukan 

selama 7jam/hari 

7. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat waktu isirahat 

yaitu pukul 10.00, 12.00, 

dan 15.00 

8. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan membungkukan 

badan dan leher 

9. Pekerjaan dilakukan dengan 

sikap duduk dalam waktu yang 

lama 

  
 

Pekerjaan dilakukan 

dengan jongkok pada saat 

menggunakan mesin gas 

cutting dan berdiri saat 

menggunakan mesin 

gerinda potong 
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Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu dan bahan kimia yang 

digunakan dalam proses cutting 

  Pekerja tidak 

menggunakan masker 

3. Pekerja menggunakan ear plug 

untuk mengurangi paparan 

kebisingan 

  Pekerja tidak 

menggunakan ear plug 

5. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses cutting 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

6. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari kantor 

7. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses cutting 

  Pekerja hanya 

menggunakan sepatu biasa 

8. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak ada SOP 

9. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

cutting 

  Terdapat IK untuk setiap 

mesin cutting 

10. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

11. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

12. Terdapat machine guard 

(penutup mesin) untuk 

melindungi pekerja dari bahaya 

  Tidak terdapat pengaman 

mesin 

13. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat sistem 

rotasi kerja 

14. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

15. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 
 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Senin, 9 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Bending 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Terdapat bak dan plat besi 

yang beserakan di lantai 

2. Kaki pekerja dapat tersandung 

benda atau material yang berada 

di area kerja 

  Banyak benda yang tidak 

di tempatkan pada 

tempatnya 

3. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Kondisi lantai tidak licin 

karena dari semen 

4. Kondisi mesin hidrolik aman 

saat digunakan 

  Perawatan mesin 

dilakukan sebelum 

digunkan 

5. Kaki pekerja dapat terbentur 

bodi mesin hidrolik 

  Kaki pekerja berpotensi 

terbentur bodi mesin 

hidrolik apabila tidak 

berhati-hati saat berjalan 

6. Tangan pekerja dapat terjepit 

mesin hidrolik pada saat proses 

pembengkokan plat besi 

  Mesin dioperasikan 

menggunakan tombol 

panel kaki 

7. Tangan pekerja dapat terpotong 

mesin hidrolik pada saat proses 

pembengkokan plat besi 

  Sistem kerja mesin 

menggunakan sistem 

hidrolik dengan kekuatan 

tekanan yang dikendalikan 

oleh operator 

8. Kaki pekerja dapat kejatuhan 

plat 

  Saat proses pemindahan 

plat ke bak dilakukan 

dengan cara dilempar ke 

wadah 

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Kondisi peralatan aman 

karena perawatan 

dilakukan setiap dipakai 

2. Pekerja dapat tersetrum arus 

listrik pada saat pengoperasian 

mesin hidrolik 

  Mesin menggunakan 

energi listrik yang 

dihubungkan pada panel 

listrik 

3. Dapat terjadi konsleting listrik 

saat pengoperasian mesin 

hidrolik 

 

  Apabila terjadi tekanan 

yang terlalu besar  
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Bahaya Fisik 

1. Lingkungan kerja yang panas   ISBB = 28,84 

2. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

78,62 dBA 

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan cukup baik 

karena terdapat 2 buah 

lampu 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerja tidak melakukan 

pekerjaan mengangkat dan 

menurunkan beban 

2. Pekerjaan mengangkat 

dilakukan pada ketinggian 

pinggang atau objek yang 

diangkat terlalu tinggi atau 

terlalu rendah 

  Pekerjaan dilakukan 

menggunakan alat bantu 

dorong 

3. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

berlebihan 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan mengangkat atau 

menurunkan beban pada 

jarak 50-100 cm 

4. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerja tidak melakukan 

pergerakan yang tiba-tiba 

5. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan posisi duduk dan 

membungkukan badan 

serta leher 

6. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan dilakukan 

selama 7jam/hari 

7. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat waktu isirahat 

yaitu pukul 10.00, 12.00, 

dan 15.00 

8. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan membungkukan 

badan dan leher 

9. Pekerjaan dilakukan dengan 

sikap duduk dalam waktu yang 

lama 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap duduk 

selama kurang lebih 

7jam/hari 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

2. Pekerja menggunakan masker   Pekerja tidak 
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untuk melindungi dari pajanan 

debu dalam proses bending 

menggunakan masker 

3. Pekerja menggunakan ear plug 

untuk mengurangi paparan 

kebisingan 

  Pekerja tidak 

menggunakan ear plug 

4. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses bending 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

5. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 

6. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses bending 

  Pekerja hanya 

menggunakan sepatu biasa 

7. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak terdapat SOP 

8. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

bending 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

9. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

10. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

11. Terdapat machine guard 

(penutup mesin) untuk 

melindungi pekerja dari bahaya 

  Tidak terdapat pengaman 

mesin 

12. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

13. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

14. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Senin, 9 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Machining 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Kondisi lantai bersih  

2. Kaki pekerja dapat tersandung 

benda atau material yang berada 

di area kerja  

  - 

3. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 
  Kondisi lantai tidak licin 

karena dari semen 

4. Pekerja dapat terjatuh di sekitar 

area kerja 
  Potesni bahaya terjatuh 

sangat minim 

5. Kondisi mesin machining aman 

saat digunakan 

  Kondisi mesin aman 

karena dilakukan 

perawatan rutin 

6. Tangan pekerja dapat terjepit 

dua poros roda yang berputar 

  Tangan pekerja dapat 

terjepit karena tidak 

terdapat pengaman mesin 

7. Tangan pekerja dapat tergores 

roda mesin yang berputar 

  Tangan dapat tergores roda 

mesin karena tidak 

terdapat pengaman mesin 

8. Tangan pekerja dapat terpotong 

roda mesin yang berputar 

  - 

9. Pekerja dapat kemasukan benda 

asing pada mata saat proses 

machining 

  Pada saat proses 

machining terdapat sisa-

sisa proses pelubangan 

plat berupa serpihan gram 

yang dapat masuk ke mata 

10. Tangan pekerja dapat tertusuk 

gram sisa proses machining 

  Gram yang dihasilkan dari 

proses machining sangat 

tipis dan tajam sehingga 

dapat melukai tangan  

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Kondisi peralatan aman 

karena perawatan 

dilakukan setiap dipakai 

2. Pekerja dapat tersetrum arus 

listrik pada saat pengoperasian 

mesin machining 

  Mesin menggunakan 

energi listrik yang 

dihubungkan pada panel 

listrik 

3. Dapat terjadi konsleting listrik   Apabila terjadi tekanan 
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saat pengoperasian mesin 

machining 

yang terlalu besar  

4. Dapat terjadi kebakaran akibat 

konsleting pada saat 

pengoperasian mesin machining 

   

Bahaya Fisik 

1. Lingkungan kerja yang panas   ISBB = 30,01 

2. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan cukup baik 

karena terdapat 2 buah 

lampu dan ventilasi yang 

cukup 

3. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

69,30 dBA 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerja tidak melakukan 

pekerjaan mengangkat dan 

menurunkan beban 

2. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

berlebihan 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan mengangkat atau 

menurunkan beban pada 

jarak 50-100 cm 

3. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerja tidak melakukan 

pergerakan yang tiba-tiba 

4. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan posisi duduk dan 

membungkukan badan 

serta leher 

5. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan dilakukan 

selama 7jam/hari 

6. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat waktu isirahat 

yaitu pukul 10.00, 12.00, 

dan 15.00 

7. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan membungkukan 

badan dan leher 

8. Pekerjaan dilakukan dengan 

sikap duduk dalam waktu yang 

lama 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap duduk 

selama kurang lebih 

7jam/hari 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain dan 
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masker sekali pakai 

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu pada proses machining 

  Pekerja menggunakan 

masker sekali pakai 

3. Pekerja menggunakan ear plug 

untuk mengurangi paparan 

kebisingan 

  Pekerja tidak 

menggunakan ear plug 

4. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses 

machining 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

5. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 

6. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses machining 

  Pekerja hanya 

menggunakan sepatu biasa 

7. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak terdapat SOP 

8. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

machining 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

9. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

10. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

11. Terdapat machine guard 

(penutup mesin) untuk 

melindungi pekerja dari bahaya 

  Tidak terdapat pengaman 

mesin 

12. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

13. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

14. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Senin, 9 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Stamping 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Kondisi lantai bersih 

2. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Lantai tidak licin dan 

terbuat dari semen 

3. Pekerja dapat terjatuh di sekitar 

area kerja 

   

4. Kepala pekerja dapat terbentur 

alat-alat di sekitar area kerja 

  Potensi bahaya terjatuh 

sangat minim terjadi 

5. Kondisi mesin stamping aman 

saat digunakan 

  Perawatan mesin 

dilakukan sebelum dan 

setelah pemakaian 

6. Badan pekerja dapat terbentur 

bodi mesin stamping 

  Badan pekerja berpotensi 

terbentur bodi mesin 

karena jaraknya yang 

sangat berdekatan antar 

badan mesin satu dengan 

lainnya 

7. Kaki pekerja dapat terbentur 

bodi mesin stamping 

  Badan pekerja berpotensi 

terbentur bodi mesin 

karena jaraknya yang 

sangat berdekatan antar 

badan mesin satu dengan 

lainnya 

8. Tangan pekerja dapat terjepit 

mesin saat proses pencetakkan 

plat besi 

  Potensi bahaya terjepit 

dapat terjadi karena mesin 

berhubungan dengan 

tekanan 

9. Tangan pekerja dapat terpotong 

mesin saat proses pencetakkan 

plat besi 

  Tangan pekerja dapat 

terpotong mesin saat 

proses pengambilan plat 

10. Pekerja dapat terlempar 

lembaran plat besi pada saat 

proses pelubangan  

  Apabila tekanan yang 

diberikan terlalu kuat 

maka lempengan plat bisa 

saja terlempar 

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Kondisi peralatan listrik 

aman 

2. Pekerja dapat tersetrum arus   Karena listrik dihubungan 



141 
 

 
 

listrik pada saat pengoperasian 

mesin stamping 

pada panel  

3. Dapat terjadi konsleting listrik 

saat pengoperasian mesin 

stamping 

  Dapat terjadi konsleting 

listrik apabila daya terlalu 

besar 

Bahaya Fisik 

1. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

97,02 dBA 

2. Lingkungan kerja yang panas   ISBB = 29,65 

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan cukup karena 

terdapat ventilasi dan 

lampu yang cukup yaitu 4 

buah 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerjaan tidak dilakukan 

dengan mengangkat atau 

menurunkan beban berat 

2. Pekerjaan dilakukan dengan 

mendorong atau menarik beban 

yang berat 

  Pekerjaan tidak dialkuakn 

dengan mednorong atau 

menarik beban berat 

3. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan pergerakan statis 

4. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap kerja duduk 

dan membungkukan badan 

serta leher 

5. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan dilakukan dalam 

waktu 7 jam setiap harinya 

6. Pekerja harus menahan beban 

terlalu lama 

  Pekerjaan tidak menahan 

beban berat 

7. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat waktu istirahat 

11. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan membungkukan 

badan dan leher untuk 

mencapai meja kerja 

12. Pekerjaan dilakukan dengan 

sikap duduk dalam waktu yang 

lama 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap duduk 

selama 7 jam/hari 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain, 

masker, dan safety shoes 



142 
 

 
 

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu dalam proses stamping 

  Pekerja menggunakan 

masker 

3. Pekerja menggunakan ear plug 

untuk mengurangi paparan 

kebisingan 

  Pekerja tidak 

menggunakan ear plug 

4. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses 

stamping 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

5. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 

6. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses cutting 

  Pekerja menggunakan 

safety shoes 

7. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak terdapat SOP 

8. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

stamping 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

9. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

10. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

11. Terdapat machine guard 

(penutup mesin) untuk 

melindungi pekerja dari bahaya 

  Tidak terdapat pengaman 

mesin 

12. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

13. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

14. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Selasa, 10 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Welding 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Lantai dipenuhi dengan 

alat kerja seperti: alat las, 

plat-plat besi, topeng las, 

dll 

2. Kaki pekerja dapat tersandung 

benda atau material yang berada 

di area kerja  

  Pekerja berpotensi 

tersandung kabel las yang 

tidak diletakkan pada 

tempatnya 

3. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Lantai terbuat dari semen 

dan tidak licin 

4. Pekerja dapat terjatuh di sekitar 

area kerja 

  Pekerja berpotensi terjatuh 

akibat tersandung kabel 

apabila tidak berhati-hati 

5. Kaki pekerja dapat tersandung 

kabel dari peralatan las 

  Karena penempatan alat 

las yang tidak 

ditempatkana pada 

tempatnya 

6. Kondisi peralatan las aman saat 

digunakan 

  Kondisi peralatan las aman 

karena dlakukan 

perawatan rutin 

7. Tangan pekerja dapat terkena 

percikan api yang dihasilkan 

dari proses pengelasan 

  Saat pengoperasian mesin 

terjadi percikan api yang 

dapat mengenai tangan 

pekerja karena pekerja 

tidak menggunakan 

pakaian lengan panjang 

9. Badan pekerja dapat terkena 

percikan api yang dihasilkan 

dari proses pengelasan 

  Saat pengoperasian mesin 

terjadi percikan api yang 

dapat mengenai tangan 

pekerja karena pekerja 

tidak menggunakan 

pakaian lengan panjang 

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Kondisi peralatan listrik 

aman 

2. Pekerja dapat tersetrum arus 

listrik pada saat pengoperasian 

alat las 

  Potensi bahaya tersetrum 

dapat terjadi karena 

terdapat kabel mesin las 

yang mengelupas 
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3. Dapat terjadi busur api saat 

pengoperasian alat las 

  Apabila terjadi konsleting 

maka dapat terjadi 

percikan api 

Bahaya Fisik 

1. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

85,42 dBA 

2. Lingkungan kerja yang panas   ISBB = 29,02 

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan di area 

welding cukup baik karena 

terdapat 3 buah lampu 

4. Pekerja dapat terpapar radiasi 

sinar ultraviolet pada proses 

welding 

  Pekerja berpotensi 

terpapar sinar radiasi 

Bahaya Kimiawi 

1. Pekerja dapat menghirup asap 

yang dihasilkan dari proses 

welding 

  Pekerja hanya 

menggunakan masker jenis 

kain 

2. Pekerja dapat menghirup debu 

material 

  Pekerja hanya 

menggunakan masker jenis 

kain 

3. Pekerja dapat terkena sinar 

ultraviolet dan infra merah 

  Pekerja menggunakan 

topeng las saat proses 

pengelasan 

4. Dapat terjadi kebakaran akibat 

percikan api yang mengenai 

benda mudah terbakar 

  Pekerjaan pengelasan tidak 

dilakukan pada tempat 

yang terdapat bahan yang 

mudah meledak 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerjaan mengangkat 

dengan berat beban 0,5 – 1 

kg 

2. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

berlebihan 

  Pekerjaan mengangkat dan 

menurunkan beban 

dilakukan pada jarak 

kurang lebih 1-2 meter 

3. Pekerjaan dilakukan dengan 

mendorong atau menarik beban 

yang berat 

  Pekerjaan tidak dilakukan 

dengan mendorong atau 

menarik beban 

4. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan pergerakan statis 

5. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap jongkok dan 

membungkukan badan 

serta leher 
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6. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan tidak melibatkan 

tenaga fisik dalam waktu 

lama 

7. Pekerja harus menahan beban 

terlalu lama 

  Pekerjaan tidak menahan 

beban yang lama 

8. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat jwaktu istirahat 

9. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Selama proses pengelasan 

pekerja membungkukan 

badan dan leher kurang 

lebih selama 2-3 jam 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain, 

masker, dan kacamata las  

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu dan bahan kimia yang 

digunakan dalam proses welding 

  Pekerja menggunakan 

masker 

3. Pekerja menggunakan ear plug 

untuk mengurangi paparan 

kebisingan 

  Pekerja tidak 

menggunakan ear plug 

4. Pekerja menggunakan kacamata 

pelindung pada saat proses 

welding  

  Pekerja menggunakan 

kacamata las 

5. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses welding 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan jenis kain 

6. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 

7. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses welding 

  Pekerja menggunakan 

safety shoes 

8. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak terdapat SOP 

9. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

welding 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

10. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

11. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

12. Terdapat machine guard 

(penutup mesin) untuk 

melindungi pekerja dari bahaya 

  Tidakterdapat pengaman 

mesin 
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13. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

14. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

15. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Rabu, 11 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Finishing dan Painting 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Terdapat kabel mesin 

gerinda yang menghalangi 

jalan, dan banyak plat-plat 

logam yang tidak 

ditempatkan dengan baik 

2. Kaki pekerja dapat tersandung 

benda atau material yang berada 

di area kerja  

  Kaki pekerja berpotensi 

tersandung benda di area 

kerja 

3. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Lantai tidak licin 

4. Pekerja dapat terjatuh di sekitar 

area kerja 

  Pekerja dapat terjatuh 

akibat dari tersandung 

benda 

5. Kondisi peralatan gerinda aman 

saat digunakan 

  Kondisi peralatan aman 

6. Tangan pekerja dapat tertusuk 

serpihan material sisa 

pengelasan yang tajam 

  Pekerja dapat tertusuk 

kerak sisa pengelasan yang 

tajam 

7. Tangan pekerja dapat terkena 

percikan api akibat proses 

gerinda 

  Tangan pekerja dapat 

terkena percikan api 

karena tidak menggunakan 

baju lengan panjang 

8. Badan pekerja dapat terkena 

percikan api akibat proses 

gerinda 

  Tangan pekerja dapat 

terkena percikan api 

karena tidak menggunakan 

baju lengan panjang 

9. Mata pekerja dapat terkena 

partikel-partikel serbuk cat pada 

saat proses painting 

  Pekerja dapat terkena 

pertikel serbuk karena 

proses penyemprotan 

memiliki tekanan tinggi 

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Peralatan listrik aman 

karena terhubung dengan 

panel 

2. Pekerja dapat tersetrum arus 

listrik pada saat pengoperasian 

alat gerinda 

  Pekerja berpotensi 

tersetrum karena kabel 

mesin gerinda yang 

terkelupas 

3. Dapat terjadi kebakaran pada   Potensi kebakaan sangat 
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saat pengoperasian mesin 

gerinda 

kecil atau jarang terjadi 

Bahaya Fisik 

1. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

85,42 Dba 

2. Lingkungan kerja yang panas   ISBB = 29,38 

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan cukup baik 

karena terdapat 4 buah 

lampu 

Bahaya Kimiawi 

1. Pekerja dapat menghirup bahan 

kimia dari cat 

  Pekerja hanya 

menggunakan masker jenis 

kain 

2. Dapat terjadi kebakaran karena 

titik nyala dari cat 

  Kebakaran dapat terjadi 

apabila proses pengecatan 

dekat dengan bahan yang 

mudah terbakar 

3. Pekerja dapat mengalami 

keracunan (terhirup, 

termakan,atau melalui kulit) 

karena penggunaan bahan kimia 

pada proses painting 

  Pekerja dapat menghirup 

uap dari cat karena hanya 

menggunakan masker kain 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerja mengangkat beban 

kurang lebih 0,5-1,5 kg 

2. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

berlebihan 

  Pekerjaan mengangkat 

beban dilakukan pada 

jarak 1-2 meter 

3. Pekerjaan dilakukan dengan 

mendorong atau menarik beban 

yang berat 

  Pekerja tidak melakukan 

aktivitas mendorong atau 

menarik beban 

4. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan pergerakan statis 

5. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap jongkok dan 

membungkukan badan 

6. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan tidak 

mengrahkan tenaga fisik 

yang berlebihan 

7. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat waktu istirahat 

yang cukup yaitu pukul 
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10.00, 12.00, dan pukul 

15.00 

8. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Selama melakukan proses 

penggerindaan dan 

pengecata pekerja 

membungkukan badan dan 

leher  

 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain, 

masker dan kacamata 

pelindung 

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu dalam proses finishing 

  Pekerja menggunakan 

masker 

3. Pekerja menggunakan ear plug 

untuk mengurangi paparan 

kebisingan 

  Pekerja tidak 

menggunakan ear plug 

4. Pekerja menggunakan kacamata 

pelindung pada saat proses 

menggerinda 

  Pekerja menggunakan 

kacamata pelindung 

5. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses finishing 

  Pekerja menggunakan 

sarung tangan kain 

6. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 

7. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses finishing 

  Pekerja menggunakan 

safety shoes 

8. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak terdapat SOP 

9. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

cutting 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

10. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat ada safety 

talk 

11. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

12. Terdapat machine guard 

(penutup mesin) untuk 

melindungi pekerja dari bahaya 

  Tidak terdapat pengaman 

mesin 

13. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

14. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 
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15. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Selasa, 10 Mei 2016  

Lokasi Pengamatan : Divisi Electro Plating 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Terdapat bak yang berisi 

air dan larutan kimia, 

selain itu terdapat selang 

air yang melintang jalan 

2. Kondisi lantai licin   Lantai dari semen dan 

tidak licin 

2. Kaki pekerja dapat tersandung 

benda atau material yang berada 

di area kerja  

  Pekerja dapat tersandung 

bak berisi air dan larutan 

kimia maupun selang 

3. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Lantai tidak licin dan 

pekerja menggunakan 

sepatu boot 

4. Tangan pekerja dapat tergores 

plat yang tajam 

  Saat proses perendaman 

pekerja tidak 

menggunakan sarung 

tangan 

5. Pekerja dapat terjatuh di sekitar 

area kerja 

  Potensi bahaya terjatuh 

sangat jarang terjadi  

Bahaya Listrik 

1. Kondisi peralatan listrik baik 

dan aman 

  Kondisi peralatan listrik 

aman 

2. Pekerja dapat tersetrum arus 

listrik pada saat pengoperian alat 

electro plating 

  Pekerja dapat tersetrum 

apabila memegang bagian 

kabel listrik dengan 

kondisi tangan basah 

Bahaya Fisik 

1. Kondisi area kerja yang panas   ISBB = 29,38 

2. Pekerja dapat terpapar 

kebisingan 

  Intensitas kebisingan = 

77,23 dBA 

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Pencahayaan cukup baik 

karena terdapat 2 buah 

lampu dan ventilasi yang 

cukup 

Bahaya Kimiawi 

1. Pekerja dapat terpapar bahan 

kimia pada proses electo plating 

  Pekerja tidak 

menggunakan sarung 

tangan pada saat proses 

perendaman plat di larutan 
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kimia 

2. Pekerja dapat menghirup bahan 

kimia 

  Pekerja tidak 

menggunakan masker 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan merendam plat 

yang berukuran  1 mili 

2. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

berlebihan 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan mengangkat atau 

menurunkan beban pada 

jarak 1-2 meter 

3. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerjaan tidak melibatkan 

gerakan secara tiba-tiba 

4. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan sikap 

membungkukan badan dan 

leher  

5. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan dilakukan 

selama 7jam/hari 

6. Pekerja harus menahan beban 

terlalu lama 

  Pekerjaan todak menahan 

beban terlalu lama 

7. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat jam istirahat 

yaitu pukul 10.00, pukul 

12.00, dan pukul 15.00 

8. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Selama proses perendaman 

plat di larutan kimia 

pekerja sering 

membungkukan badan dan 

leher 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja menggunakan 

sepatu boots 

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu dan bahan kimia yang 

digunakan dalam proses electro 

plating 

  Pekerja tidak 

menggunakan masker 

3. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses electro 

plating 

  Pekerja tidak 

menggunakan sarung 

tangan 

4. Pekerja menggunakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 
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5. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses electro plating 

  Pekerja menggunakan 

sepatu boots 

6. Terdapat Standard Operational 

Procedure (SOP)  

  Tidak terdapat SOP 

7. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

electro plating 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

8. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

9. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

10. Terdapat lembar Material Safety 

Data Sheet (MSDS) untuk bahan 

kimia yang digunakan  

  Tidak terdapat lembar 

MSDS bahan kimia yang 

digunakan 

11. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

12. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

13. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN 

 

Waktu Pengamatan : Selasa, 10 Mei 2016 

Lokasi Pengamatan : Divisi Packing 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

Bahaya Mekanis 

1. Kondisi lantai bersih dari benda-

benda atau material yang 

berserakan 

  Terdapat banyak benda 

yang sudah tidak 

digunakan pada ruangan 

packing seperti: plat-plat 

yang sudah berkarat, helm 

pelindung, daan kardus-

kardus 

2. Tangan pekerja dapat tergores 

plat saat proses pengepakan 

komponen elektronik 

  Tangan pekerja dapat 

tergores plat karena 

ukurannya yang kecil yaitu 

1 mili dan pekerja tidak 

menggunakan sarung 

tangan 

3. Kaki pekerja dapat tersandung di 

area kerja 

  Karena banyak benda-

benda di sekitar area kerja 

4. Pekerja dapat terjatuh karena 

tersandung benda 

  Potensi terjatuh sangat 

minim karena ruang gerak 

yang terbatas dan aktivitas 

pekerja kebanyakan duduk 

5. Pekerja dapat terpeleset di 

sekitar area kerja 

  Kondisi lantai tidak licin 

Bahaya Fisk 

1. Lingkungan kerja yang panas   ISBB = 29,74 

2. Bekerja dalam ruang tertutup   Pekerjan dilakukan pada 

ruangan tertutup 

3. Pencahayaan yang kurang di 

area kerja 

  Terdapat 2 buah lampu 

yang cukup terang 

Bahaya Ergonomi 

1. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban yang berat  

  Pekerja dapat mengakat 

beban untuk sekali angkut 

yaitu 2,5kg  

2. Pekerjaan mengangkat 

dilakukan pada ketinggian 

pinggang atau objek yang 

diangkat terlalu tinggi atau 

terlalu rendah 

  Pekerjaan mengakat beban 

dilakukan pada ketinggian 

pinggang terlalu rendah 

3. Pekerjaan dilakukan dengan 

mengangkat atau menurunkan 

beban pada jarak yang 

  Pekerjaan pemindahan 

barang hanya dilakukan 

pada jarak 1,5 – 2 meter 
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berlebihan 

4. Pekerjaan melibatkan 

pergerakan yang tiba-tiba 

  Pekerjaan dilakukan 

dengan pergerkan statis 

5. Pekerja melakukan pekerjaanya 

dengan sikap kerja yang tidak 

alamiah (seperti: bertumit, 

memutarkan badan, mengangkat 

bahu, jongkok, dll)  

  Pekerjaan dilakukan 

dengan membungkukan 

badan dan leher 

6. Terdapat alat bantu mekanik 

yang memadai 

  Pekerjaan mengangkat 

dilakukan secara manual 

7. Pekerjaan sering melibatkan 

pengerahan tenaga fisik dalam 

waktu yang lama 

  Pekerjaan tidak melibatkan 

tenaga fisik yang lama 

8. Pekerja harus menahan beban 

terlalu lama 

  Pekerjaan tidak menahan 

beban terlalau lama 

9. Pekerjaan yang dilakukan 

diberikan cukup waktu istirahat  

  Terdapat waktu istirahat 

10. Pekerja sering dan dalam waktu 

lama membungkukkan badan 

atau leher ke depan atau ke 

belakang 

  Selama proses packing, 

pekerja sering 

membungkukan badan dan 

leher pada saat melakukan 

pengepakan 

11. Tersedia cukup ruang gerak 

untuk memndahkan barang atau 

melangkahkan kaki 

  Ruang packing hanya 

berukuran 3 x 4 meter 

12. Beban terbagi secara tidak 

merata atau hanya diangkat 

dengan satu tangan 

  Pekerjaan mengangkat 

dilakukan menggunakan 

kedua tangan 

Upaya Pengendalian 

1. Pekerja menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) 

  Pekerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri apapun 

2. Pekerja menggunakan masker 

untuk melindungi dari pajanan 

debu dalam proses packing 

  Pekerja tidak 

menggunakan masker 

3. Pekerja menggunakan sarung 

tangan pada saat proses packing 

  Pekerja tidak 

menggunakan sarung 

tangan 

4. Pekerja mengguakan baju 

keselamatan atau pelindung 

  Pekerja hanya 

menggunakan pakaian 

seragam dari pabrik 

5. Pekerja menggunakan safety 

shoes (sepatu keselamatan) pada 

saat proses packing 

  Pekerja hanya 

menggunakan sepatu biasa 

6. Terdapat Standard Operational   Tidak terdapat SOP 
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Procedure (SOP)  

7. Terdapat work instruction 

(instruksi kerja) dalam proses 

cutting 

  Terdapat IK untuk mesin 

hidrolik 

8. Tedapat safety talk sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya 

  Tidak terdapat safety talk 

9. Terdapat safety sign di area kerja   Tidak terdapat safety sign 

di area kerja 

10. Terdapat sistem rotasi kerja    Tidak terdapat rotasi kerja 

11. Terdapat jalur evakuasi di area 

kerja 

  Tidak terdapat jalur 

evakuasi 

12. Terdapat area titik kumpul saat 

terjadi bahaya 

  Tidak terdapat area titik 

kumpul 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

2. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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Lampiran 10. Pedoman Wawancara 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : A. Fadli Rizal 

2. Umur   : 30 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Ketua Bagian Produksi 

5. Pendidikan Terakhir : S1 

6. Lama Bekerja  : 8 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan 

dalam proses produksi? 

“Kalo fabrikasi alur prosesnya material 

datang dari pihak toko penjual material atau 

pendistributor nanti masuk ke pihak kita kan 

karena kita beli mereka mengantarkan atau 

juga kita ambil sehingga untuk fabrikasi 

berarti nanti masuk awal proses itu biasanya 

pembagian atau potongnya kalo nggak make 

mesin cutting api dari mesin cutting api bisa 

masuk ke cutting api yang lurus tadi sama 

yang pak arif selanjutnya kalo sudah 

dipotong-potong baru masuk ke proses copy 

cutting, dari copy cutting.. copy cutting kan 

bentuk profil ya membentuk polanya, 

setelah proses copy cutting biasanya antara 

proses bending ataupun proses machining 

lubang atau pengeboran. Kalo untuk proses 

bending ya berarti kita nanti liat gambar kan, 

jadi itu bendingnya ukuran berapa tingginya 

berapa, biasanya di bending itu diperhatikan 

seperti itu yaitu bentangannya juga harus 

sudah cukup sesuai. Habis proses ini 

biasanya proses machining yaitu 
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pengeboran, kita juga liat sesuai gambar 

yang mau dibuat jadi kita mengacunya pada 

gambar semua, lubangnya misalnya mau di 

bor atau di tap itu kita liat digambar. 

Selanjutnya biasanya langsung ke proses 

welding, proses welding itu assembling ya... 

assembling itu dari berbagai komponen 

dijadikan satu melalui proses pengelasan. 

Setelah di assembling semua di welding itu 

proses sebelum painting itu finishing. 

Finishing yaitu penggerindaan, setelah 

pengelasan ada yang kurang rapi atau 

mungkin ada kerak-kerak las ya...itu 

finishing dibersihkan semua. Kalo sudah 

prosedur tadi sudah dilakukan dari proses 

sebelumnya baru masuk ke proses painting. 

Dari proses painting yaitu proses 

pengecatan. Kalo di painting ada yang 

permintaan customer pakenya primer gitu 

aja, jadi cat primer yaitu cat dasar. Nah terus 

nanti ada yang proses mintanya finishing 

pengecatannya e...sudah jadi gitu dari primer 

sampe ke cat asli. Nah selanjutnya kalo 

proses pengecatan sudah ya packing ya kalo 

memang harus dimasukkan plastik ato apa 

ya kasih plastik.”  

2. Apa saja bahan atau material 

yang digunakan dalam proses 

produksi? 

“Bahan baku kalo untuk yang fabrikasi 

fariannya banyak, kalo di fabrikasi itu plat 

hitam yah biasanya, SS 400, ada juga SM 

490 itu kekerasannya lebih tinggi dari SS 

400 terus plat stenless, pipa.. pipa berbagai 

macam ukuran ya terus bollow, bollow itu 

pipa kotak terus astron bar terus bordes, 

canal, besi siku, dan lain-lain. Kalo di...yang 

anu...stamping part itu pakenya materialnya 

SPCC itu plat putih  ” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

proses produksi? Apa 

penyebabnya? Dan bagaimana 

kronologinya? 

“Yang sering terjadi kalo untuk cutting 

ya..yang namanya ada panas ya kadang-

kadang pas nggak sengaja biasanya nempel 

kalo misalnya di cutting ya biasane kita 

menyiapkan untuk sarung tangan ya untuk 

menghindari panas karena kan pas nggak 

sengaja kalo gimana kan kalo kebakaran sih 

nggak pernah. Kalo di proses cutting paling 

panas sama asap biasanya. Untuk bending 

kecelakaan kerjanya sebenernya 
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konsentrasinya harus lebih fokuslah artinya 

jangan sampe mlengah soalnya semua 

kerjaan yang penting jangan sampe 

nglamun. Kalo di proses bending ini tingkat 

resiko kecelakaan kerjanya kecil, biasanya 

sih kecelakaan kerjane nggak sama operator 

tapi di mesinnya kalo nekennya terlalu 

kedalem lebih batas limit yang sudah 

ditentukan ya akhirnya hidroliknya yang 

jebol tapi sampe saat ini sih aklo di bending 

nggak ada kecelakaan lah...paling hati-hati 

pada saat mengambil barang lah, kalo 

barangnya gede kejepit dan sebaginya itu. 

Untuk machining yang diperhatikan 

machining itu hubungannya sama putaran 

jadi...dulu pernah ada yang kecelakaan di 

machining kan roda berputar artinya pada 

saat pengeboran itu sarung tangan kan itu 

pasti lari kan . Kalo dipengelasan resikonya 

itu di asap...asap pengelasan sama radiasi 

sinar ya, itu radiasi sinar bisa 

diminimalisirkan dengan pake apron, alat 

pelindung dada terus e...sarung tangan yang 

panjang terus masker, kedok las. Kalo untuk 

stamping ini yang rawan kecelakaan, 

stamping itu juga membutuhkan konsentrasi 

tinggi, pada saat lengah tangan masih diatas 

garis, kakinya udah menginjak pedal 

resikonya bisa yang sering tangan.”   

4. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

produksi?  

“Ada semua sih sebenernya.” 

5. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Kalo mesin paling untuk stamping 

pemberian oli paling ya. Ya paling lambat-

lambatnya 1 bulan sekali. Tapi kan saya 

instruksikan untuk operator kalo bisa setiap 

mau pake dicek dulu untuk pemberian oli 

atau sebaginya.” 

6. Apakah pernah terjadi konsleting 

listrik? Jika iya, apa 

penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Konsleting listrik ya pernah juga sih kalo 

waktu itu pembagian amperenya itu nggak 

sesuai jadi nggak balance pembagiannya 

jadi pada saat itu beban yang satu terminal 

itu terlalu tinggi jadi kan terjadi konsleting 

listrik terus dan kalo jadi terus menerus 

akhirnya ya imbasnya ke mesin juga kan 

akhirnya mesin rusak tapi sampe terjadi 
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kecelakaan terjadi konsleting dan 

mengakibatkan seseorang jadi kena setrum 

yang tegangan tinggi sih belum pernah tapi 

kalo yang kecil-kecil pernah.” 

7. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam proses 

produksi?  

“Kimianya paling pelumasan kayak oli, kalo 

untuk electro plating ya ada HCl, ada thiner 

A, thiner B, terus....lebih detailnya sih kayak 

untuk tambahannya sih timah terus apalagi 

yah...paling pengecetan ya thiner sama cat-

cat tersebut kan mengandung unsur kimia.”  

8. Apa saja upaya yang dilakukan 

oleh pabrik dalam mengurangi 

atau mencegah bahaya yang ada?   

“Ya penyediaan alat pelindung diri yah 

seperti masker, sarung tangan, kacamata las, 

apron disini kita ada. Sama kalo ada yang 

sakit atau kecelakaan kerja ada BPJS juga.” 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Sholikhul Arif 

2. Umur   : 30 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Cutting 

5. Pendidikan Terakhir : SMP 

6. Lama Bekerja  : 8 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Pertama menggaris, mengukur, terus 

potong, terus proses liyane.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Garisan, penggores, meteran, terus 

gambar o terutama gambar” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“kiye apa...ketetesan panas. Seringe 

kuwe...penyebabe kadang sarung tangan 

sampai tembus.” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Sering, nggak sampai jatuh..nah ndokon 

plate kadang sembrah...ora teratur. Sing 

ndokon ora nyong tok sih ya.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Ada. Iya harus.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Saat ini baik.” 

7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Tiap hari. Tes kebocoran, kebersihan.” 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik 

yang digunakan pada pekerjaan 

“Baik.” 
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Anda? 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Pernah. Kobong...jek e kobong. Cuma 

konslet” 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Bahan kimia nggak ada.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Ya paling kesel, pegel-pegel lehernya.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“Berobat, terus kan sekarang ada 

BPJS..kontrol.” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Sarung tangan, masker, kacamata, helm, 

sepatu safety.” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“7 jam. Ada istirahatnya” 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

4. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : A. Ma’mun Mansyur 

2. Umur   : 34 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Bending 

5. Pendidikan Terakhir : SMP 

6. Lama Bekerja  : 8 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Kalo bending tuh sistemnya 

pembentukan.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Untuk materialnya biasanya itu plat 

hitam ya untuk proses bending.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“Kecelakaan kayaknya minim sekali, 

hampir tidak ada.” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Iya. Kronologinya kita kurang fokus, 

haha...pikiran juga kayaknya nggak 

konsentrasi.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Ada...setiap pekerjaan disitu ada. Iya.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Baik” 

7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Iya kita itu lakukan perawatan paling 

nggak satu bulan sekali lah kita kontrol 

ya...untuk mesin bending kan 

kekuatannya di oli.” 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik “Peralatan listrik...ya kita pakainya panel 
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yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

listrik 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Sering. Kebakaran juga pernah sih. 

Kejadiannya karna...alat yang digunakan 

untuk listrik itu tidak sesuai dengan 

kapasitasnya. Artinya harusnya pakai 

kabelnya yang gede...ini pakainya kabel 

yang kecil, akhirnya konslet, kebakaran.” 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Nggak” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Pasti. Khususnya di tangan. Ya karena 

angkat beban yang besar kan juga, ada 

yang tebel sampe 16 mili. Kan lumayan.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“Kita menggunakan sepatu terus 

pengaman sarung tangan, itu fasilitas dari 

pabrik.” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Sarung tangan sama masker itu yang 

paling” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.” 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Sugiyarto 

2. Umur   : 38 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Machining 

5. Pendidikan Terakhir : SMK 

6. Lama Bekerja  : 10 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Prosesnya ya penyediaan material habis 

itu plat dilubangi sesuai permintaan.”  

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Materialnya sih ya plat hitam gitu ya 

mbak banyak jenisnya.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“Kecelakaan kerja ya hmm... kayak 

kejepit mesin itu pernah ada terus sama 

tangan kena gram. Kalo plat dilubangi 

kan itu ada sisa gram yah mbak itu kalo 

kena tangan tajam, jadi harus hati-hati.” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Nah itu tadi terjepit pernah, tapi kalo 

terjatuh terpeleset tidak pernah ya.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Iya ada prosedurnya tiap mesin, jadi 

kalo kerja ya harus sesuai aturannya.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Peralatan untuk saat ini sih aman aman 

aja yah.” 

7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Perawatannya itu rutin mbak, ya 

biasanya setiap satu bulan sekali itu.” 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik “Baik, kan itu pake panel listrik.” 
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yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Pernah ada. Ya.. itu karna kapasitasnya 

terlalu gede gitu jadi konslet.” 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Tidak pake.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Selama ini sih ya paling cuma pegel-

pegel biasa ya mbak namanya juga kerja 

hahaha... pegel leher seringnya.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“Ya itu apa namanya...hmm disediakan 

alat pelindung kayak masker sarung 

tangan, kacamata juga buat yg ngelas, 

nah itu.” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Yang wajib digunakan pertama sarung 

tangan ya mbak biar aman, sama masker, 

udah.” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“Ya seringnya ya mulai jam 8 sampe jam 

4 sore. Kira-kira ya berarti 7 jam lah.” 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Ahmad Rahadi 

2. Umur   : 27 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Stamping 

5. Pendidikan Terakhir : SMK 

6. Lama Bekerja  : 8 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Tahapannya ya dari penyiapan material 

terus penyiapan cash, pemasangan, tahap 

per tahap.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Kebanyakan plat 1 mili dan 9 mili.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

Yang sering kejadian sih kalo di 

stamping itu jari...terjepit. Yang pertama 

itu kadang operator itu kurang fokus, 

ngantuk, itu juga bisa berpengaruh. 

Seringnya sih aku ngantuk nggak konsen. 

Karena kan bahayanya stamping itu kalo 

ngantuk, kalo lalai itu taruhannya 

tangan...jari” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Nggak pernah.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Setiap mesin ada, biar semua 

memahaminya. Ya sesuai.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Kondisi mesin alhamdulillah masih 

cukup aman.” 
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7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Perawatannya sih setiap pemakaian 

terus sehabis pemakaian. Perawatannya 

dengan oli karena itu kan cenderungnya 

dengan gesekan   

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik 

yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

“Alhamdulillah saat ini sih aman, tidak 

ada kendala.” 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Pernah...mungkin itu karena getaran jadi 

istilah volta listriknya itu kendur jadi 

gesekan antara plus dan minnya jadi...jadi 

konsleting.” 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Tidak ada.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Paling ya kalo kerja ya capek lah.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“Kayak selalu memperbaiaki yang 

sekiranya bahaya terus segera perbaiki 

sesuai keamanan” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Alat pelindung dirinya ya terutama 

sarung tangan karena bahan yang 1 mili 

itu kan rawan goresan jadi untuk 

melindungi tangan biar nggak kegores.” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“Normal sih ya disini masuk jam 8 pulag 

jam 4. Terus Jam 10 kayak gini ya 

istirahat, jam 12 juga istirahat satu jam, 

terus jam 3 juga isirahat.” 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

 
A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Yudi 

2. Umur   : 26 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Welding 

5. Pendidikan Terakhir : SMK 

6. Lama Bekerja  : 7 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Ya dari proses cutting, bending, 

maching, terus masuk ke welding. Jadi 

kadang ada beberapa produk yang 

distukan nah itu melalui proses 

assembling atau pengelasan.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Ya biasanya sih bahan-bahan untuk 

fabrikasi kayak plat hitam gitu ya.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“Yang sering itu kena percikan api saat 

ngelas. Ya itu kan soalnya pas lagi ngelas 

ya ada percikan apinya nah itu karna 

bajunya nggak panjang jadi kena tangan.” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Pernah tersandung, itu gara-gara kabel 

las kadang juga banyak barang di lantai 

yah jadi kaki pas jalan nggak liat eh kena 

yauda kesandung.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Ada instruksi kerjanya. Ya kalo mau 

mulai kerja harus sesuai prosedurnya biar 

aman.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Ya bagus, Cuma kadang kabel las harus 

dicek barangkali ada yang ngelupas.” 

7. Bagaimana perawatan yang “Sering dicek aja sih ya.” 



170 
 

 
 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik 

yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

“Peralatan listrik aman.” 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Pernah, malah sering ya. Itu kadang 

gara-gara kabel lasnya.” 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Nggak ada bahan kimianya.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Tidak ada keluhan sih. Ya biasanya 

paling kalo habis ngelas mata jadi silau 

gitu ya.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“upayanya itu menyediakan masker, 

sarung tangan, kacamata, sama ada BPJS 

barangkali sakit.” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Alat pelindung yang wajib di pake ya 

kalo ngelas itu kacamata ya, terus masker 

juga wajib, sama sarung tangan. Kalo 

bisa sih bajunya lengan panjang biar 

nggak kena percikan api itu.” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“Kira-kira kalo sehari sih 7 jam kan ada 

istirahtnya jam 12 itu satu jam, kalo jam 

10 sama jam 3 sore itu 10 menit. 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Sarifudin 

2. Umur   : 34 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Finishing dan Painting 

5. Pendidikan Terakhir : SMK 

6. Lama Bekerja  : 8 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Yang pertama untuk proses 

menggerinda itu biasanya setelah proses 

las ya...kan biasanya masih ada 

keraknya... kalo pengecatan itu khusu 

buat komponen alat berat mbak, biasanya 

pake cat primer sesuai permintaan 

konsumen.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“kalo buat menggerinda ya mesin gerinda 

sama materail yang mau diproses. Kalo 

pengecatan yang dibutuhin paling alat 

penyemprot ya sama cat.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“Seringya sih ya kalo gerinda kena 

apinya...ya udah resiko sih ya mbak.” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Kalo terpeleset nggak ya paling 

ya...tersandung mbak...kena kabel mesin 

gerinda itu loh.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Iya tiap mesin ada. Sesuai.” 
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6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Kondisinya sih alatnya aman semua buat 

mesin gerinda sama alat penyemprot. 

Paling ya kadang kabel mesine apa 

itu...terkelupas” 

7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Untuk perawatannya itu ya kalo bisa 

dicek setiap hari ya...” 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik 

yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

“Aman sih ya mbak.” 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

“Iya pernah, kadang-kadang.” 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Nggak pake bahan kimia.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Keluhan ya paling pegel lehernya 

soalnya banyak bungkuk pas kerja ya itu 

sih.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“Upayanya itu ya ada masker, sarung 

tangan. Terus BPJS” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Alat pelindung yang wajib dipake itu ya 

masker, sarung tangan, sepatu.” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“Kerja masuk jam 8 sampe jam 4.” 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Waridin 

2. Umur   : 32 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Electro plating 

5. Pendidikan Terakhir : SMK 

6. Lama Bekerja  : 10 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Tahap pertama dari proses stamping 

terus proses pencucian, pengeringan. 

Habis dicuci terus masuk ke HCl, habis 

ke HCl masuk ke obat cuci terus habis itu 

masuk ke bak electro plating, habis itu 

nanti...setelah 5 menit dibilas pake air 1 

sampai 2 kali terus dibilas pake blue terus 

nanti habis itu...sekitar 2 putaran atau 3 

putaran terus dibilas 1 sampai 2 kali habis 

itu langsung masuk ke pengering.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Dari mulai thiner, sama nitrit, terus blue 

terus pake apa lagi ya...soalnya agak 

banyak yang lupa, namanya lumayan 

banyak sih mbak.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“Jenis kecelakaan ya paling...ehm ekitar, 

kadang luka, terus gatel karna dampak 

itu...obat cuci kalo nggak pas ngasihnya 

juga pengaruhnya ditangan seperti gatal-

gatal terus kadang kena HCl juga gatal.” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Kalo terjepit nggak pernah, tapi kalo 

masalah tergores, yang namanya plat kan 

tajam...kadang pas ngambil terus tajam 

ya paling tergores sedikit. Kalo masalah 

terjatuh kayaknya nggak pernah hmm 

paling kadang ya tersandung karena 
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selang. Selang yang nggak ditempatkan 

terus nggak tahu jalan aja paling 

kesandung cuma itu.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Ada. Iya.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“kalo masalah kondisi alat ini yah... 

masalah kondisi ini ya kadang terawat.” 

7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

“Ya sekitar setengah tahun kalo untuk 

perawatan. Soalnya kan kadang debu 

terus kotoran-kotoran kayak seperti 

gerinda asapnya kesitu kan pasti satu hari 

satu hari selama satu bulan pun pasti agak 

banyak.” 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik 

yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

- 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

- 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Thiner, nitrit, HCl, sama blue, terus obat 

cuci.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

“Penyimpanannya ya di bak gitu mbak” 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Kalo masalah yang lama tah pasti ya 

ada, soalnya kan disini kan kimia setiap 

hari kan paling nggak satu isapan mesti 

ada yang masuk mungkin dia juga 

merasalah. Kalo saya sih selam ini belum 

ada.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“kalo upaya dari pabrik, alat masker ada 

cuman operatornya aja kadang agak 

males. Saya sendiri ya kadang mau pake 

juga ribet atau kayak nggak bisa napas 

lah, kayak merasa terganggu padahal itu 

untuk keselamatan sendiri loh, cuman 

saya sendiri kadang mau minta juga ya 

kadang males terus kalo udah minta juga 

satu kali dua kali pakai habis itu nggak.” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

“Sepatu. Soalnya kalo sepatu disini harus, 

masalahnya kalo nggak pake sepatu itu 
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apa saja yang wajib digunakan? kalo kena HCl kan gatel jadi makanya 

diwajibkan pake sepatu biar nggak kena 

HCl 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

Selama sehari terkadang kalo nggak 

lembur ya...ehm mulai jam 8 sampai jam 

4. Kalo lembur misalnya dikirim paling 

cuman setengah 6. Ada istirahat jam 10, 

jan 3, jam 12. 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DI BAGIAN PRODUKSI  

PT. GEMILANG LESTARI TEKNINDO KABUPATEN TEGAL 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   : Sekhoni 

2. Umur   : 51 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Jabatan   : Operator Bagian Packing 

5. Pendidikan Terakhir : SMP 

6. Lama Bekerja  : 12 tahun 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahapan pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

“Ya dicek dulu...dicek satu per satu 

setelah dicek satu per satu nanti 

dimasukkan ke sini.” 

2. Apa saja bahan atau material yang 

digunakan dalam proses ini? 

“Yang dibutuhin ya plastik buat bungkus 

sama alat yang buat ngelem plastiknya.” 

3. Jenis kecelakaan kerja apa yang 

sering atau pernah terjadi pada 

pekerjaan ini? Apa penyebabnya? 

Dan bagaimana kronologinya? 

“Ya paling kebeler...” 

4. Apakah pernah terjadi kecelakaan 

seperti: terjatuh, terjepit, terpeleset, 

tergores, terbentur? Jika iya, jelaskan 

bagaimana kronologinya? 

“Kalo terjatuh, terpeleset tidak...paling 

tergores plat soalnya kan misal packing 

plat 1 mili itu kan sisi tajam.” 

5. Apakah terdapat prosedur atau 

instruksi kerja dalam proses 

pekerjaan Anda? Jika ya, apakah 

Anda melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi kerja yang ada? 

“Ada. Iya harus mematuhi.” 

6. Bagaimana kondisi peralatan atau 

mesin yang digunakan dalam 

pekerjaan Anda?  

“Proses packingnya nggak pake mesin, 

ya dikerjain sendiri.” 

7. Bagaimana perawatan yang 

dilakukan terhadap peralatan atau 

mesin yang ada? 

- 

8. Bagaimana kondisi peralatan listrik - 
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yang digunakan pada pekerjaan 

Anda? 

9. Apakah pada area kerja Anda pernah 

terjadi konsleting listrik? Jika iya, 

apa penyebabnya? Dan apa akibat 

yang ditimbulkan? 

- 

10. Bahan kimia apa saja yang 

digunakan dalam pekerjaan Anda?  

“Nggak ada.” 

11. Bagaimana penggunaan dan 

penyimpanan dari bahan kimia 

tersebut?  

- 

12. Apa saja keluhan atau sakit akibat 

kerja yang pernah Anda alami 

selama bekerja? Jelaskan! 

“Ya itu sih wong namanya kerja pasti 

pegel, capek. Ya karena kebanyakan 

duduk ato yang lain gitu.” 

13. Apa saja upaya yang dilakukan oleh 

pabrik dalam mengurangi atau 

mencegah bahaya yang ada?   

“Disediakan masker sama sarung 

tangan.” 

14. Dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda, Alat Pelindung Diri (APD) 

apa saja yang wajib digunakan? 

“Ya sebangsa masker.” 

15. Berapa lama Anda bekerja dalam 

sehari? Apakah terdapat jadwal 

untuk istirahat? Jika iya, berapa lama 

waktu untuk istirahat? 

“Ada, paling jam 10 istirahat, terus jam 

12 terus jam 3. 

 

Referensi: 

1. Buku “Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oelh Syukri Sahab 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli 

3. Buku “Ergonomi Industri: “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di 

Tempat Kerja” oleh Tarwaka 
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Lampiran 11. Hasil Pengukuran Iklim Kerja dan Kebisingan 

 

Tabel Hasil Pengukuran Iklim Kerja di Bagian Produksi 

PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal 

 

1. Bagian Cutting 

 Pengukuran menit ke- Rata- 

Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 27,4 27,6 27,7 27,5 27,7 27,8 28 28 28,2 28,2 27,81 

Dry 33,4 33,4 33,5 33,5 33,6 33,6 33,6 33,6 33,7 33,7 33,56 

Globe 34,4 34,4 34,4 34,5 34,4 34,5 34,5 34,5 34,6 34,6 34,48 

WBGTI 29,5 29,7 29,7 29,6 29,7 29,8 29,9 30 30,1 30,1 29,81 

WBGTO 29,4 29,6 29,6 29,5 29,6 29,8 29,8 29,9 30 30 29,72 

RH 61 62 61 60 61 61 62 62 62 62 61,4 

HI 41 41 41 40 41 42 42 42 42 42 41,4 

 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 27,81) + (0,3 x 34,48) 

 = 19,47 + 10,34 

 = 29,81 

 

 

 

2. Bagian Bending 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,4 27,5 27,7 27,7 27,37 

Dry 32,4 32,3 32,3 32,3 32,2 32,2 32,1 32,1 32,1 32,1 32,21 

Globe 32,7 32,7 32,5 32,4 32,2 32,1 32,1 32 32 32 32,27 

WBGTI 28,9 28,9 28,8 28,8 28,7 28,8 28,8 28,9 29 29 28,86 

WBGTO 28,9 28,9 28,7 28,8 28,7 28,8 28,8 28,9 29 29 28,85 

RH 67 66 64 65 65 68 67 69 69 70 67 

HI 40 39 39 39 39 40 40 40 41 41 39,8 

 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 27,37) + (0,3 x 32,27) 

 = 19,16 + 9,68 

 = 28,84 
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3. Bagian Machining 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 28,3 28,4 28,3 28,2 28,2 28,2 28,2 28,4 28,4 28,4 28,3 

Dry 33,9 33,9 33,9 33,8 33,8 33,7 33,7 33,7 33,6 33,6 33,76 

Globe 34,3 34,2 34,2 34,2 34 33,9 33,8 33,8 33,8 33,8 34 

WBGTI 30 30,1 30 30 30 29,9 29,9 30 30,1 30 30 

WBGTO 30 30 30 29,9 29,9 29,9 29,9 30 30,1 30 29,97 

RH 62 62 62 64 63 63 63 63 63 63 62,8 

HI 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 42,7 

   

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 28,3) + (0,3 x 34) 

 = 19,81 + 10,2 

 = 30,01 

 

 

 

4. Bagian Stamping 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 27,7 27,7 27,8 27,9 27,8 27,8 27,6 27,7 27,9 27,8 27,77 

Dry 32,9 32,9 33 33 33,1 33,1 33,2 33,3 33,4 33,4 33,13 

Globe 33,5 33,7 33,8 33,9 34 34,1 34,2 34,3 34,4 34,4 34,03 

WBGTI 29,4 29,5 29,5 29,6 29,7 29,7 29.6 29,7 29,8 29,8 29,63 

WBGTO 29,4 29,4 29,4 29,6 29,6 29,6 29,5 29,6 29,7 29,7 29,55 

RH 63 64 62 63 63 64 62 62 62 62 62,7 

HI 40 40 40 41 41 42 41 41 41 41 40,8 

 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 27,77) + (0,3 x 34,03) 

 = 19,44 + 10,21 

 = 29,65 
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5. Bagian Welding 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 27,2 27,3 27,3 27,4 27,5 27,4 27,6 27,5 27,4 27,5 27,41 

Dry 31,5 31,6 31,6 31,6 31,7 31,8 31,8 31,9 32 32 31,75 

Globe 32,5 32,5 32,6 32,7 32,8 32,8 32,9 32,9 32,9 33 32,76 

WBGTI 28,9 28,9 28,9 29 29,1 29 29,2 29 29,1 29,1 29,02 

WBGTO 28,8 28,8 28,8 28,9 29 28,9 29 28,9 29 29 28,91 

RH 74 73 72 74 75 72 74 71 72 70 72,7 

HI 40 40 40 40 40 40 40 39 41 41 40,1 

 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 27,41) + (0,3 x 32,76) 

 = 19,19 + 9,83 

 = 29,02 

 

 

 

6. Bagian Finishing dan Painting 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 27,7 27,8 27,9 28 27,5 27,8 28,1 28,1 28,1 28 27,9 

Dry 32,1 32,1 32,1 32,2 32,2 32,3 32,3 32,4 32,4 32,4 32,25 

Globe 32,9 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,9 32,9 32,83 

WBGTI 29,2 29,3 29,3 29,4 29,1 29,3 29,4 29,5 29,5 29,4 29,34 

WBGTO 29,1 29,3 29,3 29,3 29 29,3 29,4 29,5 29,5 29,4 29,31 

RH 71 70 70 69 68 69 70 72 70 70 69,9 

HI 41 41 41 40 40 40 41 41 41 41 40,7 

 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 27,9) + (0,3 x 32,83) 

 = 19,53 + 9,85 

 = 29,38 
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7. Bagian Elektro plating 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 27,9 27,9 27,9 27,9 27,6 28,3 28,5 28,6 28,8 28,8 28,22 

Dry 33 33,1 33.4 33,5 33,6 33,7 33,7 33,7 33,8 33,8 33,54 

Globe 33,1 33,2 33,5 33,7 33,8 34,2 34,4 34,5 34,5 34,4 33,93 

WBGTI 29,3 29,5 29,5 29,6 29,6 30,1 30,3 30,4 30,5 30,5 29,93 

WBGTO 29,3 29,5 29,5 29,6 29,6 30 30,2 30,3 30,5 30,5 29,9 

RH 69 69 68 68 67 69 69 70 71 70 69 

HI 42 43 43 43 44 45 45 46 46 46 44,3 

 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 28,22) + (0,3 x 33,93) 

 = 19,75 + 10,18 

 = 29,93 

 

 

 

8. Bagian Packing 

  Pengukuran menit ke-  Rata- 

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wet 28,4 28,5 28,5 28,4 28,3 28,1 27,9 28 28,2 28,4 28,27 

Dry 33,5 33,5 34 33,3 33,2 33,1 33 33 33 33 33,26 

Globe 33,9 33,6 33,3 33,2 33,1 33 32,9 32,9 32,9 32,9 33,17 

WBGTI 30 30 29,9 29,9 29,7 29,6 29,5 29,4 29,6 29,7 29,73 

WBGTO 30 30 29,9 29,9 29,7 29,6 29,5 29,5 29,6 29,7 29,74 

RH 67 67 67 67 66 66 65 66 66 66 66,3 

HI 43 43 43 43 42 42 40 40 41 41 41,8 

 

ISBB = (0,7 x suhu basah alami) + (0,3 x suhu bola) 

 = (0,7 x 28,27) + (0,3 x 33,17) 

 = 19,79 + 9,95 

 = 29,74 
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Tabel Hasil Pengukuran Kebisingan di Bagian Produksi 

PT. Gemilang Lestari Teknindo Kabupaten Tegal 

 

A. Kebisingan pada mesin  

No. Nama Mesin 
Kebisingan (dB) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Mesin Gerinda Potong 84,8 83,7 85,1 84,9 84,2 84,6 

2. Mesin Gerinda Tangan 85,2 84,7 85,3 86,1 85,8 85,4 

3. Mesin Welding CO
2
 84,7 86,0 89,5 82,1 88,2 88,4 

4. Mesin Welding Elektroda 85,6 85,7 85,1 85,7 85,2 85,6 

5. Mesin Hydraulic/Press 80,2 81,9 83,7 82,6 81,7 85,9 

6. Mesin Stamping Pounch/Press 99,4 99,9 102,3 99,1 99,5 98,3 

7. Mesin Elektro plating 77,0 76,2 78,5 78,7 76,0 77,0 

 

B. Kebisingan yang memapar pekerja 

No. Area Kerja 
Kebisingan (dB) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Bagian Cutting 70,5 78,6 80,8 79,4 78,4 77,6 

2. Bagian Bending 80,0 78,0 76,1 78,8 78,5 80,3 

3. Bagian Machining 72,1 68,4 67,8 72,0 66,5 69,0 

4. Bagian Stamping 96,5 96,1 96,3 97,3 98,7 97,2 

5. Bagian Welding 85,4 86,8 84,3 84,0 83,5 83,3 

6. Bagian Finishing 97,6 96,9 97,2 101,3 98,2 96,7 

7. Bagian Electro plating 60,4 57,4 62,1 60,4 60,8 58,9 

 

Hasil Perhitungan 

 

A. Kebisingan Pada Mesin 

 

1. Mesin Gerinda Potong 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,48
 + 10

8,37
 + 10

8,51
 + 10

8,49
 + 10

8,42 
+ 10

8,46
 ) 

= 84,55 dB 

 

2. Mesin Gerinda Tangan 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,52
 + 10

8,47
 + 10

8,53
 + 10

8,61
 + 10

8,58 
+ 10

8,54
 ) 

= 85,42 dB 

 

3. Mesin Welding CO
2
 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,47
 + 10

8,60
 + 10

8,95
 + 10

8,21
 + 10

8,82 
+ 10

8,84
 ) 

= 86,48 dB 
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4. Mesin Welding Elektroda 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,56
 + 10

8,57
 + 10

8,51
 + 10

8,57
 + 10

8,52 
+ 10

8,56
 ) 

= 85,42 dB 

 

5. Mesin Hydraulic/Press 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,02
 + 10

8,19
 + 10

8,37
 + 10

8,26
 + 10

8,17 
+ 10

8,59
 ) 

= 82,67 dB 

 

6. Mesin Stamping Pounch/Press 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

9,94
 + 10

9,99
 + 10

10,23
 + 10

9,91
 + 10

9,95 
+ 10

9,83
 ) 

= 99,75 dB 

 

7. Mesin Elektro plating 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

7,70
 + 10

7,62
 + 10

7,85
 + 10

7,87
 + 10

7,60 
+ 10

7,70
 ) 

= 77,23 dB 

 

 

 

B. Kebisingan yang memapar pekerja 

 

1. Bagian Cutting 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

7,05
 + 10

7,86
 + 10

8,08
 + 10

7,94
 + 10

7,84 
+ 10

7,76
 ) 

= 77,55 dB 

 

2. Bagian Bending 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,00
 + 10

7,80
 + 10

7,61
 + 10

7,88
 + 10

7,85 
+ 10

8,03
 ) 

= 78,62 dB 

 

3. Bagian Machining 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

7,21
 + 10

6,84
 + 10

6,78
 + 10

7,20
 + 10

6,65 
+ 10

6,90
 ) 

= 69,30 dB 

 

4. Bagian Stamping 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

9,65
 + 10

9,61
 + 10

9,63
 + 10

9,73
 + 10

9,87 
+ 10

9,72
 ) 

= 97,02 dB 
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5. Bagian Welding 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

8,54
 + 10

8,68
 + 10

8,43
 + 10

8,40
 + 10

8,35 
+ 10

8,33
 ) 

= 84,55 dB 

 

6. Bagian Finishing 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

9,76
 + 10

9,69
 + 10

9,72
 + 10

10,13
 + 10

9,82 
+ 10

9,67
 ) 

= 97,98 dB 

 

7. Bagian Elektro plating 

= 10 log 
1
/6 ( 10

L1/10
 + 10

L2/10
 + 10

L3/10
 + .....  ) 

= 10 log 
1
/6 ( 10

6,04
 + 10

5,74
 + 10

6,21
 + 10

6,04
 + 10

6,08 
+ 10

5,89
 ) 

= 60 dB 
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Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian 

 

Ijin Penelitian Kepada Ketua HRD 

 

Wawancara dengan Informan 

 

Kondisi di Area Cutting 
 

Kondisi di Area Bending 

 

Kondisi di Area Machining 

 

Kondisi di Area Stamping 
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Kondisi di Area Welding 
 

Kondisi di Area Electro plating 

 

Kondisi di Area Finishing 

 

Wawancara dengan Informan 

 

 Wawancara dengan Informan 

 

Wawancara dengan Informan 
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Pengukuran Kebisingan  

 

 

Pengukuran Iklim Kerja  

 

 

 


