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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan k3 dengan 

pendekatan fault tree analysis dalam meningkatkan produktivitas kerja di PT 

XYZ.  

 Penelitian dilakukan dengan metode fault tree analysis terhadap 

kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan PT XYZ selama 3 tahun terakhir 

tahun 2016-2018 dan dianalisa berdasarkan data jumlah jam hilang kerja. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi dan pengumpulan 

data sekunder dengan metode literature. 

 Dalam penelitian ini pengukuran hasil usaha keselamatan kerja dan nilai T 

selamat, tingkat frekuensi untuk menyatakan jumlah kecelakaan yang terjadi tiap 

1.000.000 jam kerja dalam periode saat itu. Tingkat keparahan menyatakan 

jumlah hari hilang akibat terjadinya kecelakaan karena kecelakaan untuk 

setiap1.000.000 jam kerja dari jumlah ”jam kerja” karyawan. Nilai T selamat 

adalah pengukuran yang bertujuan membandingkan hasil tingkat penurunan 

kecelakaan yang dicapai untuk kerja tersebut. Maka dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kecelakaan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 

 

Kata kunci : keselamatan kerja, kecelakaan kerja, fault tree analysis, produktivitas 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the implementation of k3 with the approach of fault 

tree analysis in improving work productivity of PT XYZ.  

 Research done by the method of fault tree analysis against accidents that 

occur in the company of PT XYZ during last 3 years 2016-2018 years and 

analyzed the data based on the number of hours of lost work. Primary data 

collection was done by the method of observation and data collection methods 

with secondary literature. 

 In this study the measurement of business results and safety value of T, a 

level of frequency for the stated number of accidents that occur every 1 million 

hours of work in a period of time. The severity of the declared number of days lost 

due to accidents due to accidents for every million hours of work of a number of 

"working hours" employees. The value T survived is a measurement that aims at 

comparing the results of a reduced rate of accidents that reached to the work. 

Then from the results of research shows that accidents affect work productivity. 

 

Keywords: safety, work accident, fault tree analysis, productivity 
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BAB  I 

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja 

pada perusahaan sangat penting. Perusahaan harus memerhatikan 

keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja karyawannya, 

karena sangat berpengaruh tercapainya produktivitas yang optimal. 

Kecelakaan kerja saat bekerja dapat diminimalisir dengan menerapkan 

keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan lingkungan kerja. Suatu kegiatan 

proses produksi di perusahaan, manusia memegang peranan yang sangat 

penting selain faktor mesin dan bahan baku. Jadi manusia sebagai karyawan 

perlu dipertahankan, usaha mempertahankan karyawan ini tidak hanya 

menyangkut masalah mengenai pencegahan kehilangan karyawan-karyawan 

tersebut tetapi juga untuk mempertahankan sikap kerjasama dan kemampuan 

bekerja dari para karya  wan tersebut.  (Budiharjo, dkk, 2017). 

Faktor keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan lingkungan kerja 

harus diperhatikan, seperti kelengkapan APD (alat pelindung diri), termasuk 

kondisi lingkungan saat melakukan pekerjaan juga harus diperhatikan karena 

apabila karyawan melakukan pekerjaan dan lingkungan kerjanya tidak 

nyaman, produktivitas hasil produk akan kurang optimal. Konsep K3 dan 

lingkungan kerja saat melakukan pekerjaan agar produktivitas meningkat, 

konsep K3 dan lingkungan kerja meliputi pengertian, tujuan, dan dasar 

hukum. Penerapan program keselamatan kerja, kesehatan kerja (K3) dan 

lingkungan kerja yang baik merupakan suatu keharusan pada PT. XYZ. 

Tenaga kerja sangat membutuhkan perlindungan dari resiko kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja agar tenaga kerja merasa aman dari kecelakaan kerja 

serta selalu dalam keadaan yang sehat dalam bekerja. (Budiharjo, dkk, 2017). 

Besar kecilnya kerugian yang diderita tergantung dari besar 

kecilnya tingkat kekerapan (frekuensi) dan keparahan (severity) kecelakaan 

yang terjadi. Dengan demikian kecelakaan akibat kerja akan sangat 
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berpengaruh terhadap kegiatan proses produksi dan kelangsungan hidup 

perusahaan atau dengan kata lain kecelakaan yang menimpa pekerjaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. 

Hubungan keselamatan kerja dengan tingkat produktivitas adalah 

semakin besar tingkat kecelakaan maka semakin rendah tingkat produktivitas 

dan semakin kecil tingkat kecelakaan maka semakin tinggi tingkat 

produktivitas. Semakin sedikit kecelakaan yang terjadi, maka semakin kecil 

pula hari kerja yang hilang dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat 

produktivitas. 

Hubungan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan 

menurut Mathis dan Jakson (Budiharjo, dkk, 2017) menyatakan bahwa 

individu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cidera serta masalah 

mental dan emosi yang bisa menggangu aktivitas manusia normal. Praktik 

manajemen kesehatan di perusahaan bertujuan untuk memelihara 

kesejahteraan individu secara menyeluruh. Hubungan Lingkungan Kerja 

Terhadap Produktivitas Karyawan menurut Nitisemito dalam Budiharjo 

(2017), menyatakan lingkungan kerja itu sendiri adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan. 

Dalam penelitian terdahulu dalam Anggoro (2011) bahwa 

perusahaan perlu melaksanakan program K3 yang diharapkan dapat 

menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan produktivitas kerja 

karyawan. Pada perusahaan yang sedang diteliti ditemukan tidak adanya 

penerapan K3 yang mengakibatkan kecelakaan kerja terhadap keselamatan 

karyawan. Pada penelitian ditemukannya kecelakaan kerja pada tahun 2016 

yang mencapai 11 kejadian, pada tahun 2017 mencapai 16 kejadian, dan 

mengalami penurunan kecelakaan ditahun 2018 menjadi 3 kejadian 

dikarenakan pada tahun 2018 mulai diterapkan system K3 di perusahaan 

bertujuan mengurangi kecelakaan kerja dan menjaga keselamatana karyawan 

agar tersciptanya kesejahteraan dalam bekerja. Karyawan di perusahaan PT 
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XYZ kurang adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dalam bekerja 

dikarenakan kurangnya pemahaman dalam K3. Karyawan dihimbau untuk 

menyadari arti penting dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

bagi karyawan maupun perusahaan, sehingga pelaksanaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sangat perlu dan sangat penting, karena membantu 

terwujudnya produktivitas kerja yang baik berupaya menguji keterkaitan 

hubungan antara keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan 

insentif terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.  

Maka dengan adanya penelitian terdahulu penulis mengambil 

penelitian yang berjudul : “ANALISA PENERAPAN K3 DENGAN 

PENDEKATAN FAULT TREE ANALYSIS DALAM 

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT XYZ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Seberapa besar tingkat frekuensi / kekerapan dan tingkat saverity terjadi? 

b. Apakah tingkat kecelakaan kerja berpengaruh pada tingkat produktivitas 

kerja diperusahaan ? 

c. Bagaimana perbaikan penerapan program keselamatan kerja bagian 

produksi? 

d. Bagaimana mencari akar penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada PT 

XYZ dengan menggunakan Fault Tree Analysis ( FTA )? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Menghitung tingkat kekerapan dan keparahan kerja serta nilai t selamat. 

2. Menganalisis hubungan antara kecelakaan kerja terhadap produktivitas 

kerja pada PT  XYZ. 

3. Menganalisis cara penerapan program keselamatan kerja sebagai 

perbaikan di bagian produksi. 
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4. Mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan dengan cara membangun 

model FTA. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada, maka ruang lingkup 

penelitian dapat dibatasi sebagai berikut : 

1. Objek penelitian pada bagian produksi atau semua peralatan/mesin yang 

ada di bagian produksi pada PT XYZ. 

2. Pembahasan yang dilakukan adalah mengenai bahaya-bahaya yang terjadi 

yang disebabkan oleh manusia atau peralatan yang bekerja serta 

lingkungan kerja. Termasuk didalamnya kecelakaan-kecelakaan yang 

terjadi. 

3. Data kecelakaan kerja yang diambil adalah data kecelakaan kerja 3 tahun 

mulai tahun 2016-12018. 

4. Pengukuran produktivitas dilakukan berdasarkan jumlah jam kerja yang 

hilang dengan jumlah jam kerja karyawan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sitematika penulisan sebagai 

berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab satu berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan dari tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat tentang teori – teori, tulisan 

ilmiah, dan sejenisnya yang berhubungan dan berkaitan erat dengan 

masalah – masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan 

kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir dalam proses 

pemecahan masalah penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini berguna sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan 

secara sistematis, tujuan tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisikan data hasil penelitian yang diperlukan untuk 

menganalisa permasalahan serta pembahasannya, dengan metode – 

metode yang ada, sehinga diperoleh hasil akhir yang diinginkan. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang keterkaitan antar faktor – faktor 

dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian 

menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan 

menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil 

melalui penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya diberikan saran – 

saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep dan Teori 

2.1.1. Pengertian dan Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 2.1.1.1. Pengertian Kesehatan dan Kecelakaan Kerja 

Kesehatan diartikan sebagai derajat/tingkat keadaan fisik dan 

psikologi individu (the degree of physiological and psychological well being 

of the individual). Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-

upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya 

dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, 

mencegah kelelahan kerja, kecelakaan kerja, dan menciptakan lingkungan 

kerja yang sehat. Kecelakaan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Di 

dalam proses produksi, produktivitas ditopang oleh tiga pilar utama yaitu 

kuantitas (quantity), kualitas (quality), keselamatan (safety). Produktivitas 

hanya dapat dicapai jika ketiga unsur produktivitas ditas berjalan secara 

seimbang. (Ramli, 2009) 

Program  kesehatan  kerja  merupakan  suatu hal  yang  penting  

dan  perlu  diperhatikan  oleh pihak  perusahaan.  Karena  dengan  adanya 

program  kesehatan  yang  baik  akan menguntungkan para karyawan secara 

material, karena  karyawan  akan  lebih  jarang  absen, bekerja  dengan  

lingkungan  yang  lebih menyenangkan,  sehingga  secara  keseluruhan 

karyawan akan mampu bekerja lebih lama. 

Setiap pekerjaan, proses dan produk memiliki persyaratan kualitas 

(mutu) dan kuantitas yang ditetapkan baik dalam spesifikasi teknis, ukuran, 

volume, kapasitas produksi atau waktuyang diperlukan. Produktivitas tidak 

tercapai jika pekerja tersebut hanya mengejar kualitas saja, tetapi kuantitas 

produksi tidak tercapai atau sebaliknya. Namun faktor kualitas dan kuantitas 

saja belum mencukupi. Produktivitas juga tidak akan tercapai jika dalam 

proses suatu produk terjadi kecelakaan atau kerusakan yang mengakibatkan 

kualitas menurun dan kapasitas produksi tidak tercapai. Pekerjaan harus 
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dilakukan dengan aman tanpa ada kecelakaan, pemborosan, dan kerusakan 

sarana produksi. (Ramli, 2009) 

Terdapat 2 kelompok penyebab kecelakaan kerja yaitu penyebab 

langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung atau primer disebabkan 

oleh unsafe act (perilaku manusia tidak aman) dan unsafe condition (kondisi 

lingkungan kerja yang tidak aman). Sedangkan penyebab tidak 

langsung/nyata/dasar dapat disebabkan oleh : 

a. Faktor manusia : faali, kejiwaan 

b. Faktor lingkungan : psikologi, kimia 

c. Faktor manajemen (kebijakan, keputusan, evaluasi, control, 

administrasi). (Salami, dkk, 2016). 

Penyebab tidak langsung ini atau underlying causes dapat melibatkan unsur-

unsur seperti material yang digunakan, peralatan yang dilibatkan, 

lingkungan tempat pekerja, bekerja, serta juga orang atau pekerja lain di 

sekitarnya. Beberapa perusahaan atau institusi mengklasifikasikan tingkat 

keselamatan dalam bentuk yang berbeda, misalnya : 

a. Major injuries-reportable disease-dangerous occurrence 

b. Fatality-major injuries-minor injuries 

c. Fatality-accident with day loss-accident without day loss 

d. Dan lain-lain (Salami, dkk, 2016). 

Beberapa definisi/klasifikasi ini berguna untuk tingkat evaluasi 

atau pengendalian dan pencegahan kecelakaan yang haus dilakukan oleh 

perusahaan. Pada perusahaan yang memprioritaskan keselamatan, kondisi 

“near miss” saja sudah menjdi perhatian dan dicatat. Beberapa perusahaan 

lainnya baru akan mencatat kecelakaan apabila kecelakaan yang terjadi 

menimbulkan kehilangan hari kerja. Perbedaan ini bermula karena adanya 

perbedaan perhatian dan prioritas kecelakaan dan sangat bergantung pada 

frekuensi atapun cedera yang terjadi di perusahaan tersebut. (Salami, dkk, 

2016). 
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2.1.1.2. Pengertian Keselamatan Kerja 

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan 

menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Sejak manusia bermukim di muka 

bumi, secara tidak sadar mereka telah mengenal aspek keselamatan untuk 

mengantisipasi berbagai bahaya di sekitar lingkungan hidupnya. (Ramli, 

2009). 

Dalam Jurnal Visionida (2017) Keselamatan  dan  Kesehatan  

Kerja  sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya  

mencegah  atau  memperkecil  terjadinya bahaya  (hazard)  dan  risiko  

(risk)  terjadinya penyakit  dan  kecelakaan,  maupun  kerugian-kerugian 

lainya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan  bahwa  Keselamatan  dan  

Kesehatan Kerja  adalah  suatu  pendekatan  ilmiah  dan praktis  dalam  

mengatasi    potensi  bahaya  dan  risiko kesehatan dan keselamatan yang 

mungkin terjadi.  (Rijanto,  2010). Menurut  Abdurrahmat (2006) 

Manajemen sumber daya manusia yang mempunyai tinjauan wawasan masa 

depan harus mempunyai  program  memasukan  sistem keselamatan  dan  

kesehatan  kerja  (K3)  bagi karyawan  dalam  organisasi.  Pelaksanaan 

program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah  salah  satu  bentuk  

upaya  untuk menciptakan  tempat  kerja  yang  aman,  sehat, bebas  dari  

pencemaran  lingkungan,  sehingga dapat  mengurangi  dan  atau  bebas  

dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas  kerja.  Menurut  (Suardi,  2007) 

bahwa  dalam  proses industrialisasi tidak  lepas dari  peranan  tenaga  kerja,  

oleh  karena  itu membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan  

berkualitas  perlu  memperhatikan  faktor keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3). 

Pada dasarnya, semua mesin dan alat harus dalam keadaan baik 

dan terawatt dengan baik. Pengawasan dan inspeksi dilakukan untuk 

mengetahui hal tersebut, baik ketika mesin sedang tidak digunakan, atau 

akan dijalankan, atau selama beroperasi, maupun ketika akan dimatikan. 

Semua yang dilakukan dan terjadi harus sesuai dengan pedoman atau 
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prosedur operasi dan perawatan yang ditetapkan, baik mengenai operator, 

material, mesin dan produk, maupun lingkungannya. Selain itu, perhatian 

terus-menerus difokuskan pada usaha mengurangi kecelakaan yang dapat 

menyebabkan kerusakan, sakit, dan cedera, serta kematian manusia, 

kerusakan lingkungan, dan risiko lainnya. (Salami, dkk, 2016) 

 

2.1.1.3. Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja  

Menurut Bangun Wilson dalam Fauzan (2014) terdapat tiga alasan 

keselamatan kerja merupakan keharusan bagi setiap perusahaan untuk 

melaksanakannya, antara lain alasan moral, hukum, dan ekonomi.  

1. Moral  

Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu 

sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam 

organisasi.Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas 

keselamatn dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan 

yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagankerjaan). Para pemberi kerja melaksanakan itu untuk 

membantu dan memperingan beban pederitaan atas musibah kecelakaan 

kerja yang dialami para karyawan dan keluarga.  

2. Hukum 

Undang-Undang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap 

pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapi yang ditimbulkan 

pekerjaan. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam 

melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan 

mendapat hukuman yang setimpal yang sesuai dengan Undang-undang 

ketenagakerjaan. Yang tertera pada undang-undang nomor 1 tahun 1970 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerja 

pada segala lingkungan kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, 

di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum 

Republik Indonesia.  
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3. Ekonomi  

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena 

mengelurkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat 

kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Kebanyakan perusahaan 

membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada 

pihak asuransi. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya 

pengobatan dan pertanggungan lainnnya, tetapi banyak faktor lain yang 

menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita para pekerja. 

 

2.1.1.4. Tujuan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya mencari dan 

menggungkapkan kelemahan yang mingkin akan terjadinya kecelakaan. 

Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab 

akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian cermat dilakukan 

atau tidak. (Fauzan, 2014) 

Menurut Mangkunegara dalam Fauzan (2014) bahwa tujuan dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut: 

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja baik secara fisik, social, dan psikologis. 

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

selekif mungkin. 

3. Agar semua hasil produksi di pelihara keamanannya. 

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 

pegawai. 

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

6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

lingkungan atas kondisi kerja. 

7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 

Flippo, dalam Fauzan (2014), berpendapat bahwa tujuan 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dapat dicapai, jika unsur- unsur 

yang mendukung, yaitu: 
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1. Adanya dukungan dari pimpinan puncak 

2. Ditunjuknya direktur keselamatan 

3. Rekayasa pabrik dan kegiatan yang aman 

4. Diberikannya pendidikan bagi semua karyawan untuk bertindak aman 

5. Terpeliharanya cacatan-catatan tentang kecelakaan 

6. Menganalisis penyebab kecelakaan 

7. Kontes keselamatan 

8. Melaksanakan peraturan. 

 

2.1.1.5. Kehilangan Hari dan Jam Kerja 

 Suatu kecelakaan dapat mengakibatkan cedera pada bekerja 

sedemikian rupa sehingga pekerja tersebut tidak dapat bekerja kembali pada 

hari yang sama. Ini yang dimaksud kehilangan hari kerja akibat kecelakaan. 

Kerugian bagi perusahaan dengan tidak masuknya kembali pekerja tersebut 

adalah dari aspek sumber daya pekerja tersebut dan juga berkonsekuensi 

pada upah yang tetap diberikan oleh perusahaan. Semakin lama seorang 

pekerja tidak dapat bekerja karena cedera, semakin besar hari hilang, 

kerugian yang diterima perusahaan semakin tinggi. (Salami, dkk, 2016). 

 

2.1.2. Indikator Kinerja Keselamatan 

  Kinerja keselamatan dapat diperlihatkan dengan kematian atau 

penurunan angka kecelakaan kerja atau pencatatan data kecelakaan kerja ini 

penting dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi tren angka 

kecelakaan di dalam perusahaan ataupun untuk membandingkan kinerja unit 

kerja dalam suatu perusahaan ataupun membandingkan suatu jenis kegiatan 

yang sama. Tren ini dimanfaatkan sebagai indicator kondisi keselamatan 

yang ada di suatu perusahaan atau industri. Perhitungan angka kecelakaan 

kerja ini dapat menggunaka perhitungan incidence rate atau angka frekuensi 

kecelakaan kerja dan severity rate, atau safety rate, atau angka keparahan 

kecelakaan kerja dengan persamaan berikut. 
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1. Tingkat frekuensi / kekerapan kecelakaan kerja. 

Tingkat frekuensi menyatakan banyaknya kecelakaan yang terjadi tiap 

sejuta jam kerja manusia, dengan rumus : 

 

       Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Incidence/frequency rate =          x faktor penggali 

          Jumlah pekerja x Jam kerja 

(Salami, dkk, 2016) 

 

2. Tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja 

Untuk mengukur pengaruh kecelakaan, juga harus dihitung angka 

beratnya kecelakaan untuk sejuta jam kerja dari jumlah jam kerja 

karyawan dengan rumus : 

 

   Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Severity rate =          x faktor penggali 

       Jumlah pekerja x Jam kerja 

(Salami, dkk, 2016) 

 

 Jumlah jam kerja yang hilang meliputi : 

a. Jumlah hari yang diakibatkan cacat total sementara, di hitung 

berdasarkan tanggal (termasuk hari libur selama pekerja tidak mampu 

bekerja). 

b. Jumlah cacat total permanen dan kematian 

 

3. Nilai T Selamat 

Untuk membandingkan hasil tingkat kecelakaan suatu unit kerja pada 

masa lalu dan masa kini, sehingga dapat diketahui tingkat penurunan 

kecelakaan pada unit tersebut, digunakan nilai T Selamat yang 

berdasarkan pada uji pengawasan mutu secara statistik. Metode yang di 

gunakan adalah pengujian “ t ” atau Student Test. 
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        FR (n) – FR (n-1) 

Safe-T-score =          

              FR (n-1) 

 Dimana : 

 FR (n) = angka frekuensi kecelakaan kerja kini 

 FR (n-1) = angka frekuensi kecelakaan kerja sebelumnya 

  

Apabila diperoleh nilai Safe-T-score positif, artinya kondisi kecelakaan 

di suatu perusahaan/industry menunjukkan keadaan yang meburuk. 

Sebaliknya, jika angka Safe-T-score bernilai negative, itu menunjukkan 

keadaan keselamatan yang membaik. Selain itu, apabila diperoleh nilai 

±2,00, itu menunjukkan perubahan berarti. 

a. STS antara +2,00 dan -2,00 tidak menunjukkan perubahan berarti 

b. STS di atas +2,00 menunjukkan keadaan memburuk 

c. STS di bawah -2,00 menunjukkan keadaan yang membaik 

 (Salami, dkk. 2016:251) 

 

2.1.3. Produktivitas 

  2.1.3..1. Pengertian Produktivitas 

 Menurut Tohardi, dalam Sutrisno (2009), mengemukakan bahwa 

produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu 

mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa 

seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari 

kemaren dan hari esok lebih baik hari ini. 

 Menurut Ravianto, dalam Sutrisno (2009), mengatakan 

produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari pada hari 

kemaren dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sikap yang demikian 

akan mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi harus 

mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja dengan cara 

selalu mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan. Menurut 
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Singodimedjo, dalam Sutrisno (2009), ada tiga aspek utama yang perlu 

ditinjau dalam menjamin produktivitas yang tinggi yaitu: 

1. Aspek kemampuan manajemen tenaga kerja 

2. Aspek efisiensi tenaga kerja 

3. Aspek kondisi lingkungan pekerjaan. 

Tiga aspek tersebut saling terkait dan terpadu dalam suatu sistem dan dapat 

diukur dengan berbagai ukuran yang relative sederhana. Menurut 

Singodimedjo, dalam Sutrisno (2009), mengemukakan rumusan umum dari 

produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang 

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

 Menurut Kussrianto, dalam Sutrisno (2009), mengemukakan 

bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta tenaga kerja di sini 

adalah penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif. 

 

2.1.3..2. Hubungan Antara Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

terhadap Produktivitas 

 Karyawan yang memiliki kesejahteraan buruk akan 

mempengaruhi produktivitasnya. Lebih lanjut, mereka tidak mempunyai 

motivasi dan minat, apatis dalam bekerja, serta loyalitas terhadap pekerjaan 

akan bekutang. Menurut Ike Kusdyah dalam Fauzan (2014), ada beberapa 

faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja yaitu: 

a. Pengaturan jam kerja 

Jam kerja normal adalah 40 jam seminggu. Tidak semua pekerjaan 

memiliki jam kerja yang sama. Perusahaa paling tidak harus 

memikirkan pengaturan jam kerja yang tepat dan meminimalkan risiko, 

terutama untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Apabila jam kerja bisa 

bekurang, terutama untuk pekerjaan yang berbahaya dan menanggung 

risiko, maka tenaga kerja akan merasa lebih puas dan nyaman. Hal ini 

mencerminkan kenyataan ahwa istirahat mingguan atau hari libur di 

akui sebagai suatu yang sangat penting untuk kesejahteraan karyawan. 
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Kaitan antara jam kerja dengan produktivitas kerja adalah bahwa 

kondisi karyawan dapat dipengaruhi oleh kurang istirahat yang 

memandai sehingga mengakibatkan kondisi psikis dan mental menurun. 

Contohnya, karyawan yang dipekerjakan dalam shift sewajarnya 

menerima fasilitas khusus, seperti gaji ekstra, dan bonus. 

b. Kemudahan menghemat waktu dan efisiensi kerja 

Setiap karyawan menegetahui spesifikasi jabatan dan deskripsi jabatan 

yang apabila dikaji dengan standar untuk kerja dan volume pekerjaan 

akan diperoleh suatu jam kerja yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, 

telah diadakan berbagai upaya pengurangan jam kerja untuk waktu 

istirahat dan libur sebagai kompensasinya. 

1. Sistem shift yang didukung oleh model upah shift 

2. Kenyamanan kerja 

3. Keamanan kerja 

4. Keselamatan dan kesehatan kerja gaya baru. 

Menurut Basir Barthos dalam Fauzan (2014) keterkaitan antara keselamatan 

dan kesehatan kerja dengan produktivitas sangat erat hubungannya bagi 

tenaga kerja, penyakit yang diakibatkan pekerjaan dapat menurunkan 

produktivitas kerja sekaligus menurunkan pendapatan yang diterimanya. 

 

 2.1.3..3.  Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

 Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

yang berhubungan dengan tenga kerja itu sendiri maupun faktor lainnya. 

Dengan kondisi kerja yang nyaman, maka karyawan akan merasa aman dan 

produktif dalam bekerja sehari-hari. Menurut Ravianto dalam Sutrisno 

(2009), mengemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun faktor lain yaitu: 

a. Tingkat pendidikan 

b. Keterampilan 

c. Disiplin 



16 
 

d. Etika kerja 

e. Motivasi 

f. Gizi dan kesehatan 

g. Tingkat penghasilan 

h. Jaminan sosial 

i. Lingkungan kerja 

j. Iklim kerja 

k. Teknologi 

l. Sarana produksi 

m. Manajemen 

n. Presentasi 

Menurut Mangkunegara dalam Fauzan (2014) ada beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah: 

a. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan suatu tempat di mana karyawan bekerja 

dan lingkungan tersebut harus aman sehingga para karyawan dapat 

bekerja dengan baik.Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang 

mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perusahaan dan 

karyawan.Mengingat peran karyawan sebgai sumber daya manusia 

yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan maka pihak 

perusahaan harus dapat mengantisipasi karyawannya dari kemungkinan 

terjadinya kelalaian dalam bekerja sebagai akibat dari lingkungan yang 

kurang terkontrol.Lingkungan karyawan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja sehingga menyebabkan dirinya dapat 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.Misalnya 

kebersihan, penerangan, musik, warna, keamanan dan lain-lain. 

b. Proses seleksi 

Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para 

pelamar sampai akhirnya keputusan yang menyatakan diterima atau 

ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbada antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut pada umumnya 
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meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan uji fisik. Dalam 

proses seleksi itu dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi 

persyaratan terutama untuk testing. 

c. Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti konstribusi mereka pada perusahaan.Pemberian kompensasi 

merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan 

dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai 

pertukaran dalam melaksanakan tugas keorganisasian. 

d. Pendidikan dan latihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses, teknik atau metode 

belajar dengan maksud menstransfer suatu pengetahuan dari seseorang 

kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

e. Sarana produksi 

Selain itu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja diatas, 

sarana produksi juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam memicu 

pertumbuhan produktivitas selain dari peralatan yang dipilih dan 

digunakan secara baik benar-benar penting.Saran produksi dalam 

mempengaruhi produktivitas sangat tergantung pada pemilihan bahan- 

bahan maupun daya guna secara optimal. Setiap material mempunyai 

harga dan kualitas tersendiri dimana pemilihan yang tepat akan 

mempengaruhi produktivitas. 

 

2.1.4. Fault Tree Analysis (FTA)   

 FTA adalah teknik yang banyak dipakai untuk studi yang 

berkaitan dengan resiko dari keandalan dari suatu sistem engineering. Event 

potensial yang menyebabkan kegagalan dari suatu sistem engineering dan 

probabilitas terjadinya event tersebut dapat ditentukan dengan FTA. Sebuah 

TOP event yang merupakan definisi dari kegagalan suatu sistem (system 

failure), harus ditentukan terlebih dahulu dalam mengkonstruksikan FTA. 
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Sistem kemudian dianalisa untuk menemukan semua kemungkinan yang 

didefinisikan pada top event. Fault Tree adalah sebuah model grafis yang 

terdiri beberapa kombinasi kesalahan (faults) secara paralel dan secara 

berurutan yang mungkin menyebabkan awal dari failure event yang sudah 

ditetapkan. Analisa deduktif ini menunjukkan analisa kualitatif dan 

kuantitatif dari sistem engineering yang dianalisa. FTA secara umum 

dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu:  

a. Mendefinisikan problem dan kondisi batas (boundary condition) dari 

sistem. 

b. Pengkontruksian fault tree 

c. Mengidentifikasi minimal cut set atau minimal path set 

d. Analisa kualitatif dari fault tree 

e. Analisa kuantitatif fault tree. (Suliantoro, dkk. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Tahun 
Judul Artikel / 

Penelitian 
Nama Jurnal Metode Kesimpulan 

1 Javadi1, 

Sadegh, 

Mohammad., 

Nobakht, 

Azim., 

Meskarbashee, 

Ali 

 

2016 Fault Tree 

Analysis 

Approach in 

Reliability 

Assessment of 

Power System 

International 

Journal Of 

Multidisciplinar

y Sciences And 

Engineering, 

Vol. 2, No. 6, 

September 

2011. 

Metode yang 

digunakan 

adalah FTA 

Analisis Fault Tree 

dalam pemodelan 

penilaian keandalan 

sistem rekayasa 

menggunakan Aljabar 

Boolean. Terlepas dari 

kerumitan pemodelan 

sistem skala besar, 

pendekatan ini dapat 

diimplementasikan 

untuk menghitung 

indeks keandalan. 

2 Abad, Jesús., 

Mondelo, 

Pedro R., 

Llimona, 

Josep 

2002 Towards an 

International 

Standard on 

Occupational 

Health and 

Safety 

Management. 

International 

Journal Of 

Occupational 

Safety And 

Ergonomics 

(Jose) 2002, 

Vol. 8, No. 3, 

309–319. 

Metode yang 

digunakan 

dengan 

safety 

management 

system 

Kebutuhan untuk 

menawarkan sistem 

manajemen kesehatan 

dan keselamatan kerja, 

terutama karena 

permintaan perusahaan, 

telah memunculkan 

proliferasi 

model nasional yang 

tidak dapat dengan 

mudah diekspor ke 

negara lain. Inilah 

sebabnya mengapa 

model umum akan 

terlalu sulit untuk 

diterapkan. 

3 Molamohama

di, Zohreh., 

Ismail, 

Napsiah. 

2014 The 

Relationship 

between 

Occupational 

Safety, Health, 

and 

Environment, 

and Sustainable 

Development: A 

Review and 

Critique 

International 

Journal of 

Innovation, 

Management 

and Technology, 

Vol. 5, No. 3, 

June 2014. 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kertas 

diskusi dan 

wawancara 

untuk 

menghasilka

n 

kesimpulan 

Inti dari keselamatan 

kerja, kesehatan, dan 

lingkungan, dan 

pembangunan 

berkelanjutan 

merupakan 

adanya hubungan 

timbal balik antara 

keduanya yang kritis 

konsep. Mereka 

memiliki tujuan dan 

kesepakatan yang sama 

masalah yang sama, 

yaitu kesejahteraan dan 

kesejahteraan yang 

konsisten 

manusia, yang dilihat 

dari berbagai sudut dan 

didefinisikan dalam 

terminologi yang 

berbeda.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

No Nama Penulis Tahun 
Judul Artikel / 

Penelitian 
Nama Jurnal Metode Kesimpulan 

4 Sehgal, Shruti 2012 Relationship 

between Work 

Enviroment and 

Productivity 

International 

Journal of 

Engineering 

Research and 

Application 

(IJERA), Vol 2, 

Issued4, July-

august 2012, 

pp.1992-1995 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

statistik 

deskriptif 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

menganalisis dampak 

dari faktor desain 

perkantoran pada 

produktivitas 

karyawan. Studi ini 

mengungkapkan bahwa 

desain kantor yang baik 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

produktivitas 

karyawan. Penelitian 

ini menemukan 

pengaruh desain kantor 

pada produktivitas 

karyawan.  

5 Fazlollahtabar, 

Hamed, Ph.D., 

Niaki, STA, 

Ph.D 

2017 Fault Tree 

Analysis for 

Reliability 

Evaluation of an 

Advanced 

Complex 

Manufacturing 

System. 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Systems, 2017 

Metode yang 

digunakan 

adalah FTA 

Keuntungan dari model 

FTA-RBD termasuk 

sistem robot kompleks 

yang terperinci 

komponen oleh FTA, 

menyediakan desain 

diagram blok untuk 

penyajian seri / paralel, 

menggunakan jalur 

minimal dan metode 

pemotongan untuk 

mengevaluasi 

keandalan sistem dalam 

struktur jaringan sistem 

penanganan material. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

No Nama Penulis Tahun 
Judul Artikel / 

Penelitian 
Nama Jurnal Metode Kesimpulan 

6 Anggoro, 

Sonny 

2011 Model Pengaruh 

Keselamatan, 

Kesehatan, 

Lingkungan 

Kerja, Dan 

Insentif 

Terhadap 

Produktivitas 

Tenaga Kerja: 

Preliminary 

Study. 

Prosiding 

Konferensi 

Nasional 

“Inovasi dalam 

Desain dan 

Teknologi” ‐ 
IDeaTech 2011 

ISSN: 

2089‐1121. 

Surabaya. 

Dengan 

observasi 

dan 

wawancara 

Hasil uji validasi 

terhadap 60 responden 

awal, didapatkan hasil 

bahwa keseluruhan 

indikator pertanyaan 

telah memenuhi uji 

validitas kuesioner 

dengan nilai t value 

lebih besar dari t-tabel.  

7 Suliantoro, 

Hery., 

Backtiar, 

Arfan., 

Sembiring, 

Joy, Irfan 

2016 Analisis 

Penyebab 

Kecacatan 

Dengan 

Menggunakan 

Metode Failure 

Mode And 

Effect Analysis 

(FMEA) Dan 

Metode Fault 

Tree Analysis 

(FTA) Di PT. 

Alam Daya 

Sakti 

Semarang.  

Penulis 

Korespondensi 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

FMEA dan 

FTA 

Faktor penyebab 

masalah utama yang 

menyebabkan cacat 

pada produk adalah 

hasil adukan mixer 

lapisan bawah yang 

terlalu basah atau 

kering sehingga sangat 

berpengaruh terhadap 

bentuk dan hasil akhir 

dari paving block. 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini berikut alur proses yang akan dilakukan untuk 

penelitian “Analisa penerapan K3 dengan Pendekatan Fault Tree Analysis dalam 

Meningkatkan Produktivitas Kerja di PT XYZ sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan dengan data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai 

pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. membuat 

penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat. 

 

1.2 Jenis Data dan Informasi 

Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari data primer dan 

data sekunder sebagai berikut : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT XYZ data 

ini terdiri dari :  

a. Data Umum perusahaan yaitu data pada PT XYZ tentang sejarah 

perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan.  

b. Data Khusus Perusahaan, data ini meliputi :  

1) Jumlah kecelakaan kerja karyawan  

2) Jumlah jam kerja karyawan  

3) Jumlah jam hilang karyawan  

4) Jenis – jenis kecelakaan kerja karyawan. 

 2.   Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari informasi perusahaan 

melainkan dari sumber-sumber lain. Data terdiri dari :  

a. Studi kepustakaan yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.  

b. Studi dan disiplin ilmu lainnya yang mendukung dan mempunyai 

hubungan dengan kasus yang diteliti 
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1.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan data, 

antara lain :  

1. Riset lapangan (data primer)  

a. Metode interview Pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di 

lakukan secara langsung dan sistematis kepada beberapa pihak 

diantaranya: pemilik perusahaan, kepala bagian produksi, kepala sie 

K3, dan para karyawan di PT XYZ. 

b. Metode observasi Yaitu perolehan data dengan cara melakukan 

pengamatan serta pencatatan secara langsung pada obyek yang diteliti 

di PT XYZ seperti : sumber daya yang tersedia, waktu proses, dll.  

2. Riset kepustakaan (data sekunder) adalah penelitian dengan mempelajari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada 

seperti : hubungan antara tingkat keselamatan kerja dan tingkat 

produktivitas. 

 

1.4 Metode Pengolahan dan Analisa Data 

3.4.1 Pengolahan Data 

 Langkah-langkah yang harus di kerjakan adalah dengan menentukan: 

1. Tingkat frekuensi / kekerapan kecelakaan kerja. 

Tingkat frekuensi menyatakan banyaknya kecelakaan yang terjadi tiap 

sejuta jam kerja manusia, dengan rumus : 

 

       Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Incidence/frequency rate =          x faktor penggali 

          Jumlah pekerja x Jam kerja 

(Salami, dkk. 2016:251) 
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2. Tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja 

Untuk mengukur pengaruh kecelakaan, juga harus dihitung angka 

beratnya kecelakaan untuk sejuta jam kerja dari jumlah jam kerja 

karyawan dengan rumus : 

   Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Severity rate =          x faktor penggali 

       Jumlah pekerja x Jam kerja 

(Salami, dkk. 2016:251) 

 

3. Nilai T Selamat 

Untuk membandingkan hasil tingkat kecelakaan suatu unit kerja pada 

masa lalu dan masa kini, sehingga dapat diketahui tingkat penurunan 

kecelakaan pada unit tersebut, digunakan nilai T Selamat yang 

berdasarkan pada uji pengawasan mutu secara statistik. Metode yang di 

gunakan adalah pengujian “ t ” atau Student Test. 

 

        FR (n) – FR (n-1) 

Safe-T-score =          

              FR (n-1) 

 Dimana : 

 FR (n) = angka frekuensi kecelakaan kerja kini 

 FR (n-1) = angka frekuensi kecelakaan kerja sebelumnya 

  

Apabila diperoleh nilai Safe-T-score positif, artinya kondisi kecelakaan 

di suatu perusahaan/industry menunjukkan keadaan yang meburuk. 

Sebaliknya, jika angka Safe-T-score bernilai negative, itu menunjukkan 

keadaan keselamatan yang membaik. Selain itu, apabila diperoleh nilai 

±2,00, itu menunjukkan perubahan berarti. 

a. STS antara +2,00 dan -2,00 tidak menunjukkan perubahan berarti 

b. STS di atas +2,00 menunjukkan keadaan memburuk 

c. STS di bawah -2,00 menunjukkan keadaan yang membaik 

 (Salami, dkk. 2016) 
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1.4.2 Analisa Data 

  Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Metode analisis kualitatif deskriptif  

Analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang memberikan gambaran 

untuk mengevaluasi (menilai) program keselamatan kerja yang ditinjau 

dari penerapan unsur-unsur dan pendukung program keselamatan kerja 

di perusahaan. dalam proses pengevaluasiannya di sesuaikan dengan 

kriteria menurut teori dari International Labour Organization (ILO) dan 

teori Edwin B. Flippo. 

b. Metode analisis kuantitatif  

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang berdasarkan pengukuran hasil 

usaha keselamatan kerja dari kejadian kecelakaan kerja dan nilai t 

selamat. Untuk kejadian kecelakaan ringan analisa yang dilakukan 

berdasarkan data-data yang ada diperusahaan. 

Langkah-langkah pengukuran hasil usaha keselamatan kerja dan nilai t 

selamat, sasaran yang akan diukur adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat  frekuensi / kekerapan kecelakaan kerja. 

Tingkat frekuensi menyatakan banyaknya kecelakaan yang terjadi tiap 

sejuta jam kerja manusia. (Salami, dkk. 2016) 

2. Tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja 

Untuk mengukur pengaruh kecelakaan, juga harus dihitung angka 

beratnya kecelakaan untuk sejuta jam kerja dari jumlah jam kerja 

karyawan. (Salami, dkk. 2016) 

  Jumlah jam kerja yang hilang meliputi : 

a. Jumlah hari yang diakibatkan cacat total sementara, di hitung 

berdasarkan tanggal (termasuk hari libur selama pekerja tidak 

mampu bekerja). 

b. Jumlah cacat total permanen dan kematian 

 

3. Nilai T Selamat 
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Untuk membandingkan hasil tingkat kecelakaan suatu unit kerja pada 

masa lalu dan masa kini, sehingga dapat diketahui tingkat penurunan 

kecelakaan pada unit tersebut, digunakan nilai T Selamat yang 

berdasarkan pada uji pengawasan mutu secara statistik. Metode yang di 

gunakan adalah pengujian “ t ” atau Student Test. (Salami, dkk. 2016) 

4. Fault Tree Analysis 

  Fault Tree adalah sebuah model grafis yang terdiri beberapa 

kombinasi kesalahan (faults) secara paralel dan secara berurutan yang 

mungkin menyebabkan awal dari failure event yang sudah ditetapkan. 

Analisa deduktif ini menunjukkan analisa kualitatif dan kuantitatif dari 

sistem engineering yang dianalisa. FTA secara umum dilakukan dalam 5 

tahapan, yaitu:  

a. Mendefinisikan problem dan kondisi batas (boundary condition) dari 

sistem. 

b. Pengkontruksian fault tree 

c. Mengidentifikasi minimal cut set atau minimal path set 

d. Analisa kualitatif dari fault tree 

e. Analisa kuantitatif fault tree. (Suliantoro, dkk, 2016) 

 Untuk membangun FTA diperlukan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

a. Mendefinisikan kecelakaan  

Pada dasarnya kecelakaan yang sering terjadi di perusahaan adalah 

akibat dari para pekerja itu sendiri. Yang mana pekerja tersebut kurang 

berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya. Misalnya seperti jari 

terluka karena terjepit mesin yang sedang proses. Kecelakaan ini terjadi 

3 bulan terakhir, dan penyebabnya karena penerangan dalam ruangan 

kurang terang. Kemudian didapatkan data berupa jumlah jam kerja 

karyawan, jumlah jam kerja karyawan yang hilang, dan jumlah 

kecelakaan kerja.  

b. Mempelajari sistem dengan cara mengetahui spesifikasi peralatan, 

lingkungan kerja dan prosedur operasi.  
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Dalam hal ini para pekerja kurang memperhatikan dan juga 

mengabaikan lingkungan kerja pada kondisi yang memungkinkan 

kecelakaan kerja dapat terjadi. Perusahaan memberikan pembelajaran 

terhadap karyawannya dalam usaha mengurangi tingkat kecelakaan. 

Pembelajaran tersebut berupa program keselamatan kerja, meliputi: 

pencegahan kecelakaan kerja, pencegahan kebakaran, menunjang 

kehandalan operasi pabrik dan pembinaan. 

c. Mengembangkan pohon kesalahan.  

Setelah mendefinisikan kecelakaan kemudian mengembangkan pohon 

kesalahan yang nantinya dapat ditemukan penyebab dari kecelakaan 

dapat terjadi. Dan kemudian mencari solusi bagaimana kecelakaan yang 

terjadi dapat diantisipasi. Data yang digunakan dalam membangun FTA 

adalah jenis kecelakaan kerja yang terjadi di PT XYZ.  

 Simbol-simbol pohon kesalahan : 

 

   = Peristiwa dasar 

 

   = Peristiwa pengaruh keadaan 

 

   = Peristiwa belum berkembang 

 

   = Peristiwa eksternal 

 

   = Kotak kesalahan 

 

   = Dan 

 

   = Eklusif atau 

 

 

 



29 
 

5. Pengukuran produktivitas kerja.  

Pengukuran produktivitas kerja ini melibatkan jumlah jam kerja 

dikurangi jumlah jam hilang sebagai output, sedangkan input yang 

digunakan adalah total jam kerja dalam suatu periode. 

 

1.5 Langkah – Langkah Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman alur penelitian ini dijabarkan dalam bentuk 

bagan alur sebagai berikut : 
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Pengumpulan Data : 

1. Jumlah Kecelakaan Kerja 

2. Jumlah dan jam kerja karyawan 

3. Jumlah jam hilang karyawan 

4. Jenis kecelakaan kerja 

5. Faktor penyebab kecelakaan 

Pengolahan Data : 

1. Analisis kuantitatif : 

a. Menghitung Tingkat Keparahan 

b.Tingkat Frekuensi 

c. Nilai t Selamat 

d. Hubungan Produktivitas dengan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

2. Analisis kualitatif : 

a. Fault Tree Analysis 

Kesimpulan Dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian 
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2. Metode analisis kualitatif 

 

Mulai 
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BAB  IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

1.1. Pengumpulan Data 

Keselamatan kerja yang telah dilaksanakan pada PT XYZ untuk meningkatkan 

keselamatan kerja adalah sebagai berikut :  

a. Pencegahan kecelakaan kerja.  

Usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan adalah :  

1)  Inspeksi keselamatan kerja Inspeksi keselamatan kerja terhadap suatu unit 

operasi yang dilakukan oleh kepala bagian produksi pada mesin 

produksi. Inspeksi itu sendiri meliputi pengawasan dan peringatan 

seperti: cara kerja operator pada saat kerja dan inspeksi pada mesin-

mesin. Inspeksi dilaksanakan rutin setiap hari. Dengan memastikan 

bahwa kondisi di sekitar mesin telah di bersihkan, mesin-mesin dan 

peralatan diperiksa dengan baik. Dan selalu memperingati untuk 

menggunakan masker, topi, sarung tangan. Inspeksi di lakukan pada 

waktu sebelum dan sesudah operasi berlangsung. Kepala bagian produksi 

yang telah menjalankan inspeksi melaporkan hasil inspeksinya kepada 

direktur perusahaan. 

2)   Pengadaan alat-alat keselamatan kerja. 

Pada PT XYZ pengadaan alat-alat keselamatan kerja dikoordinir oleh 

kepala bagian produksi. Alat-alat tersebut antara lain : 

a. Masker yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dari debu  

b. Topi dari kain berfungsi sebagai alat pelindung kepala operator 

terutama pada saat proses permesinan agar rambut tidak tersangkut mesin 

yang beroperasi.  

c. Sarung tangan sebagai alat pelindung tangan atau jari dari bahaya 

mesin produksi.  

Alat pelindung diri tersebut di berikan kepada semua karyawan bagian 

produksi dengan tujuan untuk melindungi karyawan dari bahaya-bahaya 

yang mungkin terjadi sewaktu melaksanakan pekerjaannya. Namun para 
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karyawan sebagian besar tidak atau enggan untuk menggunakan alat 

pelindung, dan alat pelindung tersebut sering hilang. 

3) Safety talk  

Pemberian pengarahan-pengarahan tentang cara kerja yang aman dan 

selamat kepada karyawan / safety talk di laksanakan oleh tiap-tiap bagian 

yang berwenang pada proses produksi sebelum memulai pekerjaan. 

Tujuan safety talk ini untuk upaya pencegahan kecelakaan secara dini. 

Kegiatan ini meliputi :  

a. Pemeriksaan kesiapan karyawan yang akan bekerja di area produksi, 

mengenai kondisi fisik dan mental karyawan dengan mengumpulkan 

karyawan dan yang akan bekerja pada masing-masing bagian. 

Pemeriksaan di lakukan oleh masing-masing kepala bagian, pada saat 

sebelum memulai aktivitas kerja. 

b. Pemeriksaan kesiapan alat-alat pelindung diri dan peralatan kerja 

yang akan di pakai. Pemeriksaan di lakukan oleh masing-masing 

kepala bagian, pada saat sebelum memulai aktivitas kerja.  

 

b. Pemantauan lingkungan hidup Limbah dari PT XYZ industrinya berupa 

kristal resonator NG dan larutan acid untuk bahan pembersihan material. 

Untuk Kristal resonator NG dijual ke customer bukan automotive yang tidak 

mempunyai resiko terhadap manusia, sedangkan limbah larutan acid diuapkan 

agar tidak merusak lingkungan. 

 

1.1.1. Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja : 

Jenis-jenis kecelakaan yang pernah terjadi di PT XYZ adalah :  

1. Jari terjepit mesin saat sedang bekerja 

2. Pada saat turun dari jemputan terpeleset karena licin sehabis hujan 

3. Tangan terjepit mesin karena lupa mematikan mesin pada saat bersih-

bersih 

4. Pada saat sedang memindahkan tabung N2 ke dalam produksi kaki kiri 

tertiban tabung tersebut 
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5. Pada saat memperbaiki alat kerja, tangan terjepit karena tidak ada 

tombol switch 

6. Pada saat memperbaiki atap, terjatuh dari tangga 

7. Pada saat sedang memperbaiki mesin, tangan terjepit karena tidak 

sengaja menyentuh mesin 

8. Terjatuh dari motor pada saat berangkat kerja 

Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi :  

1. Jatuh atau terpeleset akibat lantai licin.  

2. Tertimpa benda jatuh.  

3. Terkena percikan bahan kimia  

4. Tangan terjepit saat mesin sedang jalan. 

 

1.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja  

Faktor-faktor kecelakaan yang di analisis di PT XYZ, adalah sebagai 

berikut :  

  a. Manusia  

1) Pekerja belum benar-benar mempersiapkan diri baik fisik dan mental.  

2) Hanya beberapa pekerja yang menggunakan alat perlindungan diri dan 

pakaian kerja, dan alat tersebut sering hilang.  

3) Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan belum mendapat perhatian 

penuh dari perusahaan.  

4) Pekerja sering mengalami kelelahan dan kejenuhan akibat kebisingan, 

kepanasan, dan sikap kerja yang tidak baik    

5)  Pekerja tidak fokus dalam bekerja 

6)  Pekerja menggunakan peralatan yang ceroboh. 

7)  Bekerja dengan kecepatan tidak aman, terlalu cepat atau terlalu lambat.  

b. Mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja 

1) Peralatan mesin yang tidak diamankan dengan baik atau menaruh di 

sembarang tempat setelah bekerja.  

2) Peralatan dan perlengkapan kerja tidak rapih, kotor dan tidak terawat 

dengan baik. 
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3) Tidak ada tanda-tanda peringatan keselamatan kerja pada ruangan 

produksi. 

c. Lingkungan kerja  

1) Tempat kerja sering di biarkan kotor.  

3) Jumlah ventilasi yang kurang mengakibatkan ruangan menjadi panas. 

4)Sistem penerangan hanya dengan genteng transparan yang menimbulkan 

tidak meratanya pencahayaan diruangan.  

d. Tata cara kerja  

1) Pekerja kurang mengetahui prosedur kerja yang aman.  

2) Budaya pekerja yang kurang baik, seperti tidak membersihkan ruangan, 

merapihkan peralatan setelah bekerja. 

 

1.2. Pengolahan Data  

4.2.1. Analisis Pengukuran Hasil Usaha Keselamatan Kerja  

 

Tabel 4.1 Jumlah kecelakaan kerja / bulan 

PT XYZ Tahun 2016 – 2018 

Tahun 
Bulan 

Total 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2017 1 1 0 2 3 0 1 0 1 1 1 0 11 

2016 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 0 0 16 

2018 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

Sumber : Data Lingkungan di PT XYZ 

 

Tabel 4.2 Jumlah tenaga kerja bagian produksi dan Jam kerja  

PT XYZ Tahun 2016-2018 

Tahun 
Jumlah Tenaga Kerja 

(Orang) 

Jumlah Jam 

Kerja/Orang (Jam) 

2016 1.369 1.932 

2017 1.460 1.904 

2018 1.489 1.946 

 Sumber : Data produksi di PT XYZ 
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Keterangan:   Jumlah jam kerja dalam sehari adalah 7 jam  

Jam kerja yang berlaku adalah 8 jam dengan waktu istirahat 1 jam. 

 

Tabel 4.3 Kecelakan Kerja dan Jumlah Hari Hilang PT XYZ Tahun 2016-2018 

Tahun No 
Sebab Kecelakaan 

Kerja 

Akibat Kecelakaan 

Kerja 
Hari Hilang Ket (orang) 

2016 

1 

Ketika sedang 

mencuci produk, 

terjadi cipratan 

yang mengenai 

mata karyawan 

Mata sebelah kiri 

rabun 
14 2 

2 

Tangan terkena air 

panas dikarenakan 

tidak focus bekerja 

Tangan melepuh 12 1 

3 

Cairan kimia 

meledak pada saat 

bekerja 

dikarenakan salah 

proses dan tidak 

memakai 

pelindung 

Mata rabun 30 2 

4 
Tangan terjepit 

mesin 

Tangan kiri 

sobek/terluka 
2 6 

2017 

5 

Pada saat sedang 

memindahkan 

tabung N2 ke 

dalam produksi 

kaki kiri tertiban 

tabung tersebut 

Kaki memar 4 2 

6 

Pada saat 

memperbaiki alat 

kerja, tangan 

terjepit karena 

tidak ada tombol 

switch 

Tangan terluka  3 4 
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Tabel 4.3 Kecelakan Kerja dan Jumlah Hari Hilang PT XYZ Tahun 2016-2018 

(lanjutan) 

Tahun No 
Sebab Kecelakaan 

Kerja 

Akibat Kecelakaan 

Kerja 
Hari Hilang Ket (orang) 

2017 

7 

Pada saat sedang 

memperbaiki 

mesin tangan 

terjepit karena 

tidak sengaja 

menyentuh tutup 

mesin 

Tangan terluka 2 4 

8 

Terjatuh dari kursi 

karena kondisi 

kursi yang sudah 

tidak layak pakai 

Kaki terkilir 5 4 

9 

Ketika sedang 

mencuci produk, 

terjadi cipratan 

yang mengenai 

mata karyawan 

Mata sebelah kiri 

rabun 
14 2 

2018 9 
Tangan terjepit 

pintu mesin 
Tangan memar 4 3 

TOTAL 88 30 

Sumber : Data lingkungan di PT XYZ 

 

Berdasarkan data kecelakaan kerja diatas maka diperoleh jumlah jam kerja hilang 

dari tahun 2016-2018 seperti terlihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.4 Rekapitulasi jumlah jam kerja hilang karyawan tahun 2016-2018 

Tahun Hari hilang (hari) Jam hilang (jam) 

2016 58 406 

2017 28 196 

2018 4 28 

Sumber : Data produksi di PT XYZ 

Keterangan: jumlah  sehari adalah 7 jam 

Dalam penentuan angka pengukuran hasil usaha keselamatan kerja dan nilai T 

Selamat di PT XYZ selama kurun waktu 3 tahun periode 2016-2018 diperlukan 
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data-data dari beberapa kejadian kecelakaan kerja, jam kerja hilang dan hari kerja 

hilang karyawan produksi. Data-data tersebut digunakan untuk mengukur : 

a. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja.  

b. Tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja.  

c. Pengukuran Nilai T-Selamat (Nts)  

 

1. Tingkat frekuensi / kekerapan kecelakaan kerja. 

 

       Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Incidence/frequency rate =          x faktor penggali 

          Jumlah pekerja x Jam kerja 

 

          =   11  x 1.000.000 

      1.369 x 1.932 

         =  4,15 per 1.000.000 jam kerja 

 

       Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Incidence/frequency rate =          x faktor penggali 

          Jumlah pekerja x Jam kerja 

 

          =   16  x 1.000.000 

       1.460 x 1904 

         =  5.75 per 1.000.000 jam kerja 

 

       Jumlah kecelakaan yang terjadi 

Incidence/frequency rate =          x faktor penggali 

          Jumlah pekerja x Jam kerja 

 

          =   3  x 1.000.000 

       1.489 x 1.946 

         =  1,03 per 1.000.000 jam kerja 
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Tingkat frekuensi pada periode ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun, kira-

kira 3 kecelakaan yang menyebabkan luka telah terjadi untuk setiap satu juta jam 

kerja. Dengan cara yang sama hasil pengukuran tingkat frekuensi kecelakaan kerja 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Tingkat Frekuensi Kecelakaan Kerja 

Tahun 
Jumlah Kecelakaan 

Kerja 
F 

2016 11 4,15 

2017 16 5.75 

2018 3 1,03 

 

2. Tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja 

                 Jumlah hari kerja yang hilang (jam) 

Severity rate =          x faktor penggali 

       Jumlah pekerja x Jam kerja 

      =  406  x 1.000.000 

    1.369 x 1.932 

      =  153,50 jam hilang per 1.000.000 jam kerja 

 

            Jumlah hari kerja yang hilang (jam) 

Severity rate =          x faktor penggali 

       Jumlah pekerja x Jam kerja 

      =  196  x 1.000.000 

    1.460 x 1904 

      =  70,50 jam hilang per 1.000.000 jam kerja 

 

                Jumlah hari kerja yang hilang (jam) 

Severity rate =          x faktor penggali 

       Jumlah pekerja x Jam kerja 

      =  28  x 1.000.000 

       1.489 x 1.946 

      =  9,66 jam hilang per 1.000.000 jam kerja 
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Ini berarti bahwa dalam tahun 2016, 2017, 2018 ada 153,50; 70,50; 9,66 jam yang 

hilang untuk setiap 1.000.000 jam kerja yang dijalankan atau 153,50; 70,50; 9,66 

jam per juta jam kerja yang dijalankan. Dengan cara yang sama hasil pengukuran 

Tingkat saferity / keparahan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Tingkat Severity 

Tahun 
Jumlah jam hilang 

(jam) 

Jumlah jam kerja 

(jam) 
S 

2016 406 1.932 153,50 

2017 196 1.904 70,50 

2018 28 1.946 9,66 

 

3. Nilai T Selamat 

Nilai FR (n-1) diambil dari tahun sebelumnya dan nilai FR (n) adalah 

nilai pada tahun yang akan diukur.  

 

Tabel 4.7 Data-data pengukuran Nilai T Selamat 

Tahun 
Jumlah jam kerja 

(jam) 
FR (n-1) FR (n) 

2016 1.932 - 4,15 

2017 1.904 4,15 5.75 

2018 1.946 5,75 1,03 

 

 

        FR (n) – FR (n-1) 

Safe-T-score =          

              FR (n-1) 

  

 

 Dimana : 

 FR (n) = angka frekuensi kecelakaan kerja kini 

 FR (n-1) = angka frekuensi kecelakaan kerja sebelumnya 
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     FR (n) – FR (n-1) 

Nts (2017)  =          

              FR (n-1) 

         5,75 – 4,15 

 =          

           4,15 

         =  0,38 

 

 

     FR (n) – FR (n-1) 

Nts (2018)  =          

              FR (n-1) 

     1,03-5.75 

 =          

           5,75 

         =  -0,82 

     

Artinya terjadi peningkatan prestasi tingkat frekuensi 

kecelakaan kerja pada masa kini jika dibandingkan terhadap masa 

lampau. Safe T Score adalah angka yang tidak mempunyai 

dimensi. Arti Safe T Score positif menunjukkan keadaan yang 

memburuk sedangkan angka negative menunjukkan keadaan 

membaik. Dengan cara yang sama hasil pengukuran nilai T selamat 

adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Nilai T Selamat 

Tahun Nts 

2017 1,78 

2018 -0,65 
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4. Pengukuran produktivitas 

Setelah didapat hasil pengukuran tingkat kecelakaan kerja, akan 

diketahui jumlah total jam hilang, jumlah jam kerja, tingkat severity, 

kemudian didapat produktivitasnya dengan cara :  

    output 

Produktivitas =  

    input 

(Jumlah pekerja x jumlah jam kerja) – Jumlah jam hilang 

Produktivitas  =  

(Jumlah pekerja x jumlah jam kerja) 

  =    (1.369 x 1.932) - 406 

     (1.369 x 1.932) 

  = 0,9998 

 

(Jumlah pekerja x jumlah jam kerja) – Jumlah jam hilang 

Produktivitas  =  

(Jumlah pekerja x jumlah jam kerja) 

  =    (1.460 x 1904) - 196 

     (1.460 x 1904) 

  = 0,9999 

 

(Jumlah pekerja x jumlah jam kerja) – Jumlah jam hilang 

Produktivitas  =  

(Jumlah pekerja x jumlah jam kerja) 

  =    (1.489 x 1.946) - 28 

     (1.489 x 1.946) 

  = 0,9999 
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Tabel 4.9 Data-data Pengukuran produktivitas 

Tahun 

Jumlah 

jam 

hilang 

(H) 

(jam) 

Jumlah 

tenaga 

kerja 

(P) 

(orang) 

Jumlah jam 

kerja/orang 

(jam) 

FR 

(n) 

Tingkat 

severity 

(S) 

Produktivitas 

(P) 

Pengukuran 

Kecelakaan 

2016 406 1.369 1.932 4,15 153.50 0,9998 Parah 

2017 196 1.460 1.904 5.75 70,50 0,9999 Sedang 

2018 28 1.489 1.946 1,03 9,66 0,9999 Tidak Parah 

 

Terlihat bahwa semakin sedikit kecelakaan yang terjadi, maka semakin kecil pula 

jam kerja yang hilang dan mengakibatkan semakin tingginya produktivitasnya. 

Pada tabel 4.9 dapat  dilihat tahun 2016 memiliki jumlah jam hilang kerja 

karyawan yang tinggi dan memiliki nilai frekuensi kecelakaan kerja, tingkat 

severity yang berbanding lurus yaitu semakin tinggi, dengan diketahuinya tingkat 

frekuensi kecelakaan kerjanya memperngaruhi produktivitas kerja yang rendah 

dibanding tahun 2017 dan 2018.  

 

4.2.2. Analisis Tingkat Frekuensi Kecelakaan Kerja 

Dari hasil pengukuran diatas dapat diketahui bahwa tingkat frekuensi / 

kekerapan kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016, 2017, 2018 sebesar 4,15 ; 

5,75; 1,03. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam satu juta jam kerja dari 

tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Data pengukuran diatas dapat 

diketahui bahwa angka kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun 2016 ke 2017 

mengalami kenaikan disebabkan belum diadakannya system K3 dan dari tahun 

2017 ke 2018 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2018 sudah 

diterapkannya sistem K3 diperusahaan.  

 

4.2.3. Analisis Tingkat Severity / Keparahan Kecelakaan Kerja 

Tingkat severity / keparahan kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada tahun 

2016 sebesar 153,50 dengan jumlah total jam hilang 406 jam dalam 1.000.000 
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jam kerja. Tingkat keparahan kecelakaan kerja lainnya agak rendah yaitu pada 

tahun 2017 dan 2018 yaitu 70,50 dan 9,66. 

Bahwa dari tahun ke tahun tingkat keparahan semakin rendah di tahun ke 

2 menuju ke tahun ke 3, dan ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya 

produktivitas kerja. 

 

4.2.4. Analisis Nilai T Selamat (Nts) 

Dari hasil pengukuran Nts selama 3 tahun, didapat Nts pada tahun 2017 

besarnya adalah 0,38  dan 2018 sebesar -0,82. Bahwa nilai frekuensi kecelakaan 

dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan karena mulai 

dilaksanakannya sistem keselamatana kerja pada tahun 2018. 

 

4.2.5. Analisis Hubungan Keselamatan Kerja Dengan Produktivitas. 

Terlihat bahwa semakin sedikit kecelakaan yang terjadi, maka semakin 

kecil pula hari kerja yang hilang dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat 

produktivitas.  

 

4.2.6. Penarikan Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas mengenai tingkat frekuensi dan tingkat severity, 

dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan 

kecelakaan, hal ini disebabkan belum diterapkannya program keselamatan kerja. 

Dimana jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 11 

kejadian dan tahun 2017 sebanyak 16 kejadian dan di tahun 2018 mengalami 

penurunan menjadi 3 kejadian kecelakaan seperti pada tabel 4.1. 
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BAB  V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

 Dari penelitian diperoleh hasil penelitian berdasarkan penelitian bahwa 

semakin sedikit kecelakaan yang terjadi, maka semakin kecil pula jam kerja yang 

hilang dan mengakibatkan semakin tingginya produktivitasnya yang dapat dilihat 

berdasarkan tabel 4.9. 

 

5.2 Pembahasan 

Dalam penganalisaan, penulis memegang dasar dari hasil pengukuran dan 

perhitungan yang dilakukan. Analisa dilakukan pada tahun 2016-2018, karena 

sesuai dengan periode program keselamatan kerja 3 tahun. Pada tahun 2016 PT 

XYZ belum adanya penerapan K3 diperusahaan yang mengakibatkan besarnya 

jumlah kecelakaan kerja pada karyawan, dan mengalami penurunan kecelakaan 

kerja pada tahun 2018 karena sudah mulai diterapkannya K3 pada tahun 2018 dan 

mengalami efektifitas dari sebelumnya pada tahun 2016 mengalami kecelakaan 

kerja 11 kejadian dan penurunan pada tahun 2018 menjadi 3 kejadian.  

Berdasarkan penerapan K3 yang dipakai di perusahaan adalah 

menggunakan pendekatan fault tree analysis yang bertujuan mencari akar 

kesalahan dan melakukan tindakan perbaikan dan penerapan berdasarkan pohon 

kesalahan. Potensi sumber kecelakaan yang terjadi di perusahaan dapat diketahui 

dengan membangun pohon kesalahan (fault tree) yaitu suatu analisis pohon 

kesalahan secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. 

Tabel 5.2 Potensi Sumber Kecelakaan 

No Area Potensi Kecelakaan 

1 Area Pabrik a. Terjatuh 

2 Proses Produksi a. Terjepit alat kerja 

b. Kena cipratan bahan kimia 

3 Pemindahan dan Penyimpanan a. Tertiban tabung 

 Sumber : Data lingkungan di PT XYZ 



45 
 

  Dengan membangun fault tree di atas maka dapat diketahui penyebab 

utama kecelakaan dari setiap kecelakaan di perusahaan dan mengetahui tindak 

perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human act) serta 

keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe conditions). Penyebabnya 

dapat disebabkan oleh 4M+1J yaitu Man, Machine, Material, Method, dan Jig 

sehingga dapat dianalisis pada gambar 5.1 dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Gambar 5.1 Model Fault Tree Terjatuh 
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Gambar 5.2 Model Fault Tree Terjepit 
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Gambar 5.3 Model Fault Tree Kena Cipratan Bahan Kimia 
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Gambar 5.4 Model Fault Tree Tertiban Tabung 
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Tabel 5.3 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan 

No Area Potensi Kecelakaan Tindakan tidak aman Kondisi tidak aman 

1 Area Pabrik Terjatuh a. Jatuh dari tangga pada 

saat memperbaiki atap 

a. Tidak hati-hati 

2 Proses Produksi Terjepit a. Pada saat 

memperbaiki mesin  

b. Pada saat 

memperbaiki alat 

kerja 

a. Tangan  menyentuh 

tutup mesin 

b. Tidak ada tombol 

switch 

 

Kena cipratan bahan 

kimia 

a. Pada saat bekerja mata 

kiri kena cipratan 

bahan kimia  

a. Tidak memakai 

kacamata  

3 Pemindahan dan 

penyimpanan 

Tertiban tabung a. Pada saat 

memindahkan tabung 

N2 ke dalam produksi 

a. Tabung berat dan 

diangkat dengan 

tenaga manusia 

Sumber : Data lingkungan di PT XYZ 
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Tabel 5.4 Jenis penyebab kecelakaan dan solusinya 

No Area Potensi Kecelakaan Penyebab Solusi 

1 Area Pabrik Terpeleset Terburu-buru Management waktu  harus 

di atur sebaik mungkin 

Terjatuh Jatuh dari motor Bagi karyawan di shift 3 

jemputan akan disediakan 

sampai masuk ke gang 

rumah 

2 Proses Produksi Terjepit Tangan  terjepit pada 

saat memperbaiki 

mesin 

a. Dilakukan pokayoke 

terhadap mesin, jika 

masih ada tangan 

yang menempel di 

mesin maka mesin 

tidak dapat berjalan 

b. Ditambah system 

tombol di sisi mesin 

jika pintu terbuka 

mesin tidak dapat 

berjalan jika berjalan 

maka tombol power 

disisi mesin 

dinyalakan 

Kena cipratan  bahan 

kimia 

Tidak memakai 

kacamata 

a. Persediaan kacamata 

di lengkapi dan 

diperiksa jika ada 

kerusakan 

b. Diberikan sanksi bagi 

karyawan yang tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri pada 

saat bekerja 

3 Pemindahan dan 

penyimpanan 

Tertiban tabung Tabung tidak dapat 

dibawa dengan 

tenaga manusia 

Untuk jenis barang yang 

berat lebih dari 20 kg 

maka digunakan alat 

khusus 

Sumber : Data lingkungan di PT XYZ 
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5.2.1 Upaya Perbaikan Sistem Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di 

Perusahaan Berdasarkan Analisis Yang Di Peroleh 

 Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan adalah :  

a. Manusia/pekerja  

1. Bagi pekerja hendaknya benar-benar mempersiapkan diri baik secara fisik 

maupun mental dalam melakukan pekerjaan. Perusahaan juga tentunya 

dapat meningkatkan motivasi pekerjanya.  

2. Setiap pekerja wajib menggunakan perlindungan diri dan merawat alat 

perlindungan diri yang telah diterima. 

3. Pendidikan bagi karyawan mendapat perhatian penuh dari perusahaan, dan 

mengutamakan proses pendidikan karyawan untuk bertindak, berfikir dan 

bekerja dengan aman. Adapun cara yang di tempuh untuk melakukan 

pendidikan ini adalah  

a.  Pelantikan karyawan baru.  

b. Penekanan titik-titik keselamatan selama latihan, khususnya dalam 

pelatihan ditempat.  

c. Pengadaan rapat-rapat khusus tentang keselamatan karyawan.  

4. Pembentukan seksi kesehatan dan keselamatan kerja yang bertugas antara 

lain :  

1) Memberi saran atau pertimbangan mengenai masalah keselamatan dan 

kesehatan kerja kepada perusahaan baik diminta maupun tidak.  

2) Mengadakan review masalah keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

mendapatkan data tentang bahaya potensial yang ada serta 

pencegahannya.  

3) Meneliti dan menganalisa setiap kecelakaan guna mencari pencegahan 

yang tepat. 

4) Mengadakan dan penyimpanan catatan statistik kecelakaan kerja.  

5) Berhak memerintah dan memaksakan perintahnya untuk menjalankan 

peraturan-peraturan dalam bidang keselamatan kerja.  
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5. Perbaikan-perbaikan di bidang pengupahan dan jaminan sosial, serta 

jaminan kelangsungan kerja, dapat menumbuhkan motivasi kerja dan 

meningkatkan kemampuan fisik karyawan. 

6. Kontes Keselamatan Kerja Lomba keselamatan kerja yang diadakan di 

perusahaan adalah lomba antar bagian produksi. Kompensasi akan diberikan 

kepada divisi yang menang dengan tidak adanya kecelakaan kerja. Lomba 

keselamatan kerja yang diadakan oleh perusahaan untuk memberikan 

motivasi bagi semua bagian produksi untuk bekerja dengan kesadaran penuh 

akan pentingnya keselamatan kerja.  

7. Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan peraturan di PT XYZ diharapkan agar 

program keselamatan lebih efektif, pendekatan terhadap program 

keselamatan pada hakekatnya bersifat positif. Peringatan, denda, 

pemberhentian sementara, dan pemecatan dalam keadaan tertentu agar 

karyawan lebih disiplin dalam melaksanakan peraturan-peraturan 

keselamatan.  

b. Mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja.  

1. Setiap kerusakan dan kehilangan alat perlindungan diri harus di laporkan 

kepada QC lingkungan atau bagian kesehatan dan keselamatan kerja guna 

perbaikan atau mendapat penggantian dengan alat perlindungan diri yang 

baru.  

2. Memakai sepatu pada saat bekerja bagi semua karyawan agar kaki 

terlindung dari benda yang terjatuh dan terpeleset pada lantai. 

3. Mengatur peralatan dan perlengkapan yang bersih dan rapi serta aman bagi 

karyawan bekerja.  

4. Setiap karyawan di wajibkan menggunakan pakaian kerja yang telah 

diberikan oleh perusahaan dalam setiap aktivitas kerja.  

5. Pemasangan tanda-tanda peringatan pada bagian produksi seperti : 

peringatan berhati-hati terhadap jalan yang licin, mesin yang berbahaya, 

selalu menggunakan alat perlindungan diri setiap akan bekerja.  

6. Memberikan peringatan berupa tulisan dan gambar pada dinding mengenai 

hukuman dan sangsi berupa denda terhadap karyawan yang bertanggung 
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jawab (ketua regu) masing-masing bagian jika ada yang lalai membersihkan 

lantai, memakai alat perlindungan diri, dan merapihkan peralatan dan mesin. 

Misalnya : ”Bersihkan lantai jika tidak ingin kena denda”, ”Pakailah alat 

keselamatan jika tidak ingin celaka”, ”Rapihkan alat dan mesin setelah 

bekerja”.  

c. Lingkungan kerja  

1. Pencegahan kebisingan dapat menggunakan alat-alat perlindungan diri yang 

berupa alat pelindung pendengaran, yaitu :  

1) Ear plug (sumbat telinga), alat pelindung pendengaran ini harus dipakai 

dalam melaksanakan tugas, dimana kebisingan yang relatif masih rendah. 

Alat ini dapat menurunkan tingkat kebisingan kurang lebih 15 dB (A). 

2) Ear muffs (tutup telinga), alat pelindung pendengaran yang sedikit peka 

dari ear plug dimana alat ini dapat menurunkan tingkat kebisingan antara 

20-25 dB (A).  

2. Setelah proses produksi selesai, sebaiknya tempat kerja selalu dalam 

keadaan bersih.  

3. Sistem ventilasi yang dapat di gunakan untuk keperluan operasi adalah : 

Clean Room Ventilation adalah sistem pertukaran udara dari beberapa 

ruangan yang saling berhubungan di pasang filter yang mempunyai efisiensi 

tinggi untuk memberi udara segar yang ditempatkan sedekat mungkin 

kepada tempat kerja. Filter mungkin akan menutup salah satu dinding (sisi 

ruangan atau atap ruangan), dan lubang untuk mengeluarkan di sisi lain atau 

di lantai ruangan.  

4. Penerangan Sistem penerangan yang digunakan sebelumnya adalah 

penerangan dengan cahaya matahari atau terangnya langit. Untuk 

meningkatkan keselamatan kerja maka sistem penerangan dengan 

penerangan buatan yaitu lampu. dengan demikian untuk perbaikan sumber 

penerangan menggunakan penerangan langsung (direct lighting) dari lampu 

listrik jenis TL dimana hampir seluruh sinar diarahkan ke bawah. 

Keuntungan dari penggunaan sistem penerangan ini cara yang paling efisien 

karena banyaknya cahaya yang mencapai permukaan kerja maksimal. 
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Penerangan yang baik perlu pemeliharaan yang baik pula dilakukan dengan 

cara : pembersihan lampu secara teratur, pengecatan kembali permukaan-

permukaan dalam ruangan, penggantian lampu-lampu yang kurang atau 

tidak berfungsi.  

d. Tata cara kerja  

Adanya pelaksanaan program keselamatan kerja dalam periode pertahun. 

Program keselamatan kerja menekankan pada penguatan positif pada training. 

Pertama kali disusun suatu tujuan keselamatan yang artinya pelaksanaan kerja 

yang dilakukan dengan aman dan tujuan ini di komunikasikan kepada para 

karyawan untuk memastikan bahwa mereka tahu hal-hal yang diharapkan dari 

mereka dalam kaitannya dengan prestasi yang baik. Kemudian, diadakan sesi 

training dimana disajikan informasi tentang keselamatan kerja 30 menit kepada 

para karyawan. Dalam training ini para karyawan diperlihatkan gambaran tata 

ruang dalam ruang pabrik. Sebagai contoh, dalam transparan kepala bagian 

produksi sedang memperbaiki mesin dalam kondisi kerja yang biasa dilakukan. 

Setelah melihat tindakan yang tidak aman, para karyawan diminta untuk 

menguraikan hal-hal yang secara lisan ”apa yang tidak aman disini”. 

Kemudian, apabila masalahnya telah terungkap, insiden yang sama di 

perlihatkan sekali lagi dan kali ini dilakukan dengan cara yang aman dan pada 

saat yang sama peraturan tentang tindakan yang tidak aman secara eksplisit. 

Pada akhir training kepada para karyawan diperlihatkan suatu grafik 

catatan tentang keselamatan kerja mereka sebelum berlangsungnya training 

(dalam hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan dengan aman). Dan 

kepada mereka diminta untuk meningkatkan prestasi untuk mencapai tujuan 

keselamatan kerja yang baru karena alasan sebagai berikut: untuk keselamatan 

mereka sendiri, untuk mengurangi kerugian perusahaan, untuk mempertinggi 

peringkat keselamatan kerja pabrik, dengan cara-cara tersebut, keselamatan 

kerja di pabrik secara berangsur-angsur meningkat. 
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Program  Kesehatan  Kerja  pada  PT XYZ 

Kesehatan  kerja  merupakan  faktor  yang sangat  penting  dalam  

menunjang  kinerja  dan produktivitas  karyawan.  Oleh  karena  itu 

perusahaan  memberikan  perhatian  yang  besar terhadap pelayanan 

kesehatan kepada karyawan dan  keluarganya,  perusahaan  memberikan 

pelayanan  kesehatan  ini  dengan  baik  dan lengkap. Tujuan dari pemberian 

pelayanan kesehatan ini adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang  

optimal.  Adapun  bentuk  pelayanan kesehatan yang diberikan adalah :  

a. Penyediaan Poliklinik    

Perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan didalam  perusahaan  yaitu  

poliklinik  yang buka setiap hari kerja.  

b. Program Asuransi    Sesuai  dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992  

dan  Perpres  No. 12  Tahun 2013,  PT XYZ  memberikan  asuransi 

jaminan  sosial  kesehatan  Jamsostek  dan BPJS  

c. Pemeriksaan Kesehatan    Pemeriksaan  kesehatan  yang  dilakukan  PT 

XYZ  terhadap  karyawannya meliputi :  

1) Pemeriksaan awal    Pemeriksaan  awal  dilakukan  karyawan yang  

akan  direkrut,  pemeriksaan dilakukan  dengan  medical  check  up. 

Semua  biaya  pemeriksaan  kesehatan awal ini di biayai oleh pihak 

peusahaan pemeriksaan  awal  ini  dilakukan  agar setiap  calon  karyawan  

yang  akan direkrut memiliki kesehatan yang baik.  

2) Pemeriksaan berkala   Pemeriksaan berkala ini dilakukan untuk 

memelihara karyawan agar terjaga dalam keadaan sehat, ini dilakukan 

setiap satu minggu  sekali  yang  dilakukan  di poliklinik yang tersedia.  

3) Pemeriksaan khusus   Pemeriksaan  ini  dilakukan  kepada karyawan  

yang  mengalami  penyakit akibat kerja.  

d.  Sistem rujukan   

Sistem rujukan ini adalah untuk tindak lanjut pengobatan  yang  

memerlukan  perawatan lebih  intensif,  RS Karya Medika  adalah  rumah 

sakit  yang  menjadi  rujukan yang  beralamat di cikarang. 

e. Pengolahan Limbah   
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Limbah  yang  terdapat  pada  perusahaan  ini berbagai  macam  jenisnya  

seperti  :  plastik, kardus,  sisa  pekerjaan  yang  tidak  terpakai lainnya 

yang dikelola secara baik.  

a. Penyediaan obat-obatan dalam kotak P3K    

Penyediaan  obat-obatan  dalam  kotak  P3K pada  setiap  departement  

dalam  upaya mencegah  dan  mengurangi  dampak  buruk akibat 

kecelakaan kerja dan penyakit kerja.  

b. Penyediaan toilet dan kamar mandi    

Perusahaan  menyediakan  kamar  mandi  dan toilet untuk untuk laki-laki 

dan perempuan. 

 

5.2.2.  Penerapan Program Keselamatan Kerja di PT XYZ 

Program keselamatan kerja yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 5.3 

dibawah ini: 

Tabel 5.6 Program Keselamatan Kerja PT XYZ 

Langkah-langkah utama 

kegiatan keselamatan 

kerja 

Sasaran program 
Anggota yang 

bertanggungjawab 

1. Pencegahan 

kecelakaan kerja 

2. Pencegahan 

kebakaran 

3. Menunjang 

kehandalan operasi 

pabrik 

1. Terciptanya budaya 

meningkatkan 

kesadaran akan 

keselamatan kerja 

2. Terciptanya 

kepatuhan terhadap 

peraturan dan UU 

keselamatan kerja 

Seluruh karyawan 

Sumber : Data lingkungan di PT XYZ 

 

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut, pada awal penelitian 

yang dahulu di PT XYZ belum diterapkannya program keselamatan kerja. Dari 

informasi salah satu pekerja di perusahaan, semua karyawan belum sepenuhnya 
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melaksanakan peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Peneliti 

kemudian melakukan penelitian kembali untuk menerapkan program keselamatan 

kerja agar dapat mengurangi kecelakaan kerja diperusahaan dan dapat 

meningkatkan produktivitas. Dalam usaha untuk meningkatkan kehandalan 

operasi pabrik, maka perusahaan melakukan :  

1. Audit keselamatan kerja.  

2. Inspeksi-ispeksi  

3. Tindakan pengawasan dan pengamanan untuk semua daerah  

4. Diberlakukan prosedur tetap mengenai :  

a. Surat izin masuk perorangan atau kendaran  

b. Surat izin kerja untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu  

5. Pemasangan label keselamatan kerja bagi semua peralatan pabrik  

6. Penanggulangan darurat tentang :  

a.  Bahaya kebakaran  

b. Kecelakaan  

7. Pemakaian alat-alat pelindung diri bagi semua karyawan produksi  

8. Pemasangan sarana pemadam kebakaran  

9. Semua kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, baik 

untuk peralatan maupun karyawan Pembinaan maupun pelatihan tidak luput 

juga dari program keselamatan kerja. Perusahaan mengadakan pembinaan dan 

pelatihan bagi karyawan dalam bentuk :  

1. Bagi karyawan baru diberikan training sebelum memasuki lingkungan kerja 

selama 3 bulan.  

2. Penyuluhan langsung dan tidak langsung  

a. Penyuluhan langsung yaitu memberikan pengarahan sebelum karyawan 

melakukan pekerjaan dan memberikan nasehat serta peringatan kepada 

karyawan, jika ditemukan karyawan tidak menggunakan alat pelindung 

diri yang telah disediakan.  

b. Penyuluhan tidak langsung berupa stiker-stiker maupun spandukspanduk 

yang dipasang disekitar area pabrik. 
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3. Mendatangkan dari pihak Dinas Tenaga Kerja untuk mengadakan rapat yang 

membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang nantinya 

disampaikan para seluruh karyawan perusahaan. Dari hasil evaluasi yang 

telah dikemukakan sebelumnya dapat diketahui bahwa penerapan unsur-

unsur program keselamatan kerja yang dilaksanakan diperusahaan sudah 

cukup baik dibandingkan dengan program keselamatan kerja sebelum 

penerapan yang sekarang dan mendekati teori ILO dan teori Edwin B. 

Flippo. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari 

perusahaan yaitu:  

1. Banyak pekerja menganggap alat perlindungan diri mengganggu 

pekerjaan, memerlukan prosedur kerja yang lebih panjang, dan membuat 

tidak leluasa dalam bergerak sehingga tidak menggunakan peralatan 

perlindungan diri, dan juga para pekerja tidak memperhatikan sistem 

operasi yang aman yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu 

perlu dilakukan inspeksi setiap hari serta pengarahan sebelum memulai 

pekerjaan agar kejadian kecelakaan kerja dapat dihindari semaksimal 

mungkin.  

2. Masalah udara disekitar pabrik sangat panas yang mengganggu 

kenyamanan karyawan. Oleh sebab itu penanaman pohon-pohon 

pelindung disekitar pabrik sangat membantu perusahaan disamping 

menimbulkan kesan indah, nyaman dan segar juga dapat mengurangi 

kebisingan yang berasal dari dalam pabrik. 

10. Training K3  

Training K3  merupakan  suatu  upaya dalam memberikan pengetahuan 

dan hal-hal mengenai kebijakan  dan  prosedur  K3  kepada  karyawan. 

Dilakukan sekurang-kurangnya selama 120 jam pelajaran atau 12 hari jam 

efektif guna menjadi ahli  K3  umum,  kegiatan  training  dilakukan setiap  

adanya  jadwal  training  oleh  pihak pemerintah ataupun swasta. 
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BAB  VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan evaluasi, pengukuran dan analisis yang telah dilakukan di PT. 

XYZ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil pengukuran tingkat frekuensi kecelakaan kerja diketahui bahwa pada 

tahun 2016 dengan frekuensi 4.15. Tahun 2017 terjadi dengan frekuensi 

5.75. Dan pada tahun 2018 dengan frekuensi 1.03.  

2. Hasil tingkat keparahan kecelakaan kerja pada tahun 2016 sebesar 153,50. 

Pada tahun 2017 sebesar 70,50 dan pada tahun 2018 sebesar 9,66. Hal itu 

berarti tingkat keparahan bekerja dari tahun ke tahun semakin menurun 

dan akan diikuti meningkatnya produktivitas kerja karyawan. Terlihat dari 

hasil analisis hubungan keselamatan kerja dengan produktivitas bahwa 

semakin sedikit kecelakaan yang terjadi, maka semakin kecil pula hari 

kerja yang hilang dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat 

produktifitas.  

3. Dalam penelitian ini maka dilakukannya penerapan program keselamatan 

kerja dengan meningkatkan kehandalan operasi pabrik dalam terciptanya 

kesadaran karyawan dalam keselamatan kerja. 

4. Dalam mencari akar penyebab kecelakaan kerja menggunakan fault tree 

analysis digunakannya pohon kesalahan untuk mencari akar kesalahan 

dan kemudian diterapkannya system K3 sebagai perbaikannya dan hasil 

pengukuran digunakan nilai T selamat (Nts). Pada tahun 2017 diketahui 

0.38 dan pada tahun 2018 sebesar -0.82. Arti Safe T Score positif 

menunjukkan keadaan yang memburuk sedangkan angka negative 

menunjukkan keadaan membaik. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahun 2017 ke tahun 2018 nilai frekuensi kecelakaan masa kini 

mengalami penurunan terhadap nilai frekuensi kecelakaan masa lalu 

dikarenakan sudah adanyan system K3.  
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6.2.  Saran  

Sebagai penutup penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat membantu pihak perusahaan, yaitu :  

1. Perlu adanya pengawasan dan pengarahan yang ketat dari perusahaan 

tentang pemakaian alat perlindungan diri pada waktu mengoperasikan 

mesin atau sewaktu bekerja. Mengingat faktor pekerja masih sebagai 

penyebab kecelakaan kerja, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari 

sedini mungkin. 

2. Mengadakan safety talk dan training pada setiap 3 bulan sekali untuk 

diberikan pengarahan dan kegunaan alat perlindungan diri yang mereka 

pakai setiap hari. 

3. Untuk mendapat hasil yang optimal, sebaiknya pengertian mengenai 

pentingnya produktivitas lebih ditanamkan lagi sampai ketahap pekerja 

dan operator. Pengertian ini dijelaskan dengan sederhana dan mengambil 

contoh langsung pada pekerjaan yang dihadapinya sehari-hari. Jika terjadi 

kecelakaan kerja pada perusahaan maka tingkat produktivitas menurun. 

Produktivitas dapat mencapai optimal jika perusahaan mampu 

menurunkan tingkat kecelakaan kerja menjadi 0. 
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1. Data Kecelakaan Kerja 

Jumlah kecelakaan kerja / bulan 

PT XYZ Tahun 2016 – 2018 

Tahun 
Bulan 

Total 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2017 1 1 0 2 3 0 1 0 1 1 1 0 11 

2016 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 0 0 16 

2018 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

Sumber : Data Lingkungan di PT XYZ 

 

2. Data Potensi Kecelakaan Kerja 

No Area Potensi Kecelakaan 

1 Area Pabrik a. Terjatuh 

2 Proses Produksi a. Terjepit alat kerja 

b. Kena cipratan bahan kimia 

3 Pemindahan dan Penyimpanan a. Tertiban tabung 

 

3. Data Penyebab Kecelakaan 

No Area Potensi Kecelakaan Penyebab Solusi 

1 Area Pabrik Terpeleset Terburu-buru Management waktu  harus 

di atur sebaik mungkin 

Terjatuh Jatuh dari motor Bagi karyawan di shift 3 

jemputan akan disediakan 

sampai masuk ke gang 

rumah 

2 Proses Produksi Terjepit Tangan  terjepit pada 

saat memperbaiki 

mesin 

a. Dilakukan pokayoke 

terhadap mesin, jika 

masih ada tangan 

yang menempel di 

mesin maka mesin 

tidak dapat berjalan 

b. Ditambah system 

tombol di sisi mesin 

jika pintu terbuka 
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mesin tidak dapat 

berjalan jika berjalan 

maka tombol power 

disisi mesin 

dinyalakan 

  Kena cipratan  bahan 

kimia 

Tidak memakai 

kacamata 

a. Persediaan kacamata 

di lengkapi dan 

diperiksa jika ada 

kerusakan 

b. Diberikan sanksi bagi 

karyawan yang tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri pada 

saat bekerja 

3 Pemindahan dan 

penyimpanan 

Tertiban tabung Tabung tidak dapat 

dibawa dengan 

tenaga manusia 

Untuk jenis barang yang 

berat lebih dari 20 kg 

maka digunakan alat 

khusus 

 

4. Bukti Training Penerapan Sistem K3 Yang Diselenggarakan Sebagai 

Tindakan Perbaikan Di PT XYZ 

 

 

 


	1. Cover.pdf (p.1-2)
	2. ABSTRAK.pdf (p.3-4)
	3. LEMBAR PERNYATAAN.pdf (p.5)
	4. LEMBAR PENGESAHAN.pdf (p.6)
	5. KATA PENGANTAR.pdf (p.7-8)
	6. DAFTAR ISI.pdf (p.9-11)
	7. DAFTAR TABEL.pdf (p.12)
	8. DAFTAR GAMBAR.pdf (p.13)
	9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.14)
	10. BAB  I.pdf (p.15-19)
	11. BAB  II.pdf (p.20-36)
	12. BAB III.pdf (p.37-44)
	13. BAB  IV.pdf (p.45-57)
	14. BAB  V.pdf (p.58-72)
	15. BAB  VI.pdf (p.73-74)
	16. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.75-76)
	17. LAMPIRAN.pdf (p.77-79)

