
 
 

 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

1.1.1. Sejarah Singkat PT. Pijar Sukma 

PT. Pijar Sukma adalah perusahaan yang bergerak dibidang mebel yang 

beralamat di desa Kecapi Juwetan RT. 41 RW. 07 Tahunan Jepara. Pijar Sukma 

didirikan oleh Sylvie Fleury pada tahun 1999.  

Setelah menjual mebel di pameran furniture dan menemukan kualitas furnitur 

Indonesia serta keahlian luar biasa dari tenaga kerja pribadinya, pada tahun 1999 

Sylvie Fleury memutuskan untuk meninggalkan Prancis dan tinggal di Jepara. 

Sebelum meninggalkan Prancis, dia bertemu dengan salah satu pedagang barang 

dekoratif terbesar di Prancis dan bersama-sama mereka menjalin kemitraan yang 

sangat sukses, jujur dan terhormat yang masih ada sekarang, kekuatan utama Pijar 

Sukma. Pembentukan PIJAR SUKMA yang secara harfiah berarti “SPARK of the 

SOUL“. Pabrik kecil itu didirikan di Bandengan pada tahun 1999 sebuah desa 

kecil di sudut Jepara dengan luas tanah 200m2. 

 

1.1.2. Produksi dan Pemasaran 

PT. Pijar Sukma merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada 

bidang furniture. PT Pijar Sukma memproduksi furniture seperti almari, nakas, 

kursi, bufet, meja, tempat tidur, tempat lampu dan perabotan rumah lainnya. Pijar 

Sukma mengkhususkan diri pada desain model klasik Prancis dengan finishing 

Patina. Pijar sukma juga menggabungkan pengetahuan Indonesia dengan 

manajemen Eropa selama lebih dari 18 tahun untuk menciptakan desain dan 

produk furniture berkualits dengan harga yang sangat terjangkau. 

 

1.1.3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

PT. Pijar Sukma dalam tiga tahun terakhir memiliki jumlah karyawan yang 

berbeda. Pada tahun 2018 terdapat 300 karyawan, dan pada tahun 2019 ada 

sebanyak 425 karyawan, sedangkan pada tahun 2020 ada pengurangan karyawan 
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sehingga hanya ada 380 karyawan saja. Yang mana terdiri dari karyawan tetap, 

karyawan kontrak yang terdapat dibeberapa departemen yang ada. PT. Pijar 

Sukma memiliki hari kerja dalam seminggu secara umum adalah 5 hari kerja 

dengan jumlah jam 7 jam dalam sehari. 

 

4.2 Pengumpulan Data 

1.2.1. Program Keselamatan Kerja pada PT. Pijar Sukma 

Program keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Pijar Sukma yaitu : 

1. Penyediaan Fasilitas Alat  Pelindung Diri ( APD ) 

PT Pijar Sukma menyediakan alat-alat pelindung diri seperti: 

a. Masker 

Digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari kotoran atau bakteri 

yang berada dilingkungan kerja. 

 
 

Gambar 4.1. Masker 

Sumber : PT. Pijar Sukma (2021) 

b. Ear Plug 

Digunakan untuk melindungi telinga atau alat pendengaran dari kebisingan 

lingkungan kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan merusak alat 

pendengaran. 



26 
 

 

 
Gambar 4.2. Ear Plug 

Sumber : PT. Pijar Sukma (2021) 

c. Sepatu Safety 

Digunakan untuk melindungi kaki agar terhundar dari benda-benda tajam 

atau alat yang dapat melukai kaki. 

 
Gambar 4.3. Sepatu Safety  

Sumber : PT. Pijar Sukma (2021) 

d. Penutup Kepala 

Digunakan untuk melindungi kepala dari hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti terkena benda-benda yang jatuh dari atas lingkungan kerja. 

 
Gambar 4.4. Penutup Kepala 

Sumber : PT. Pijar Sukma (2021) 
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e. Kaos Tangan 

Digunakan untuk melindungi tangan agar tidak terkena langsung oleh 

bahan kimia atau benda tajam yang dapat melukai tangan. 

 
Gambar 4.5. Kaos Tangan  

Sumber : PT. Pijar Sukma (2021) 

2. Penyediaan BPJS 

Penyediaan BPJS digunakan untuk memberikan asuransi atau jaminan 

kesehatan kepada karyawan dan staff dari kesehatan dan keselamatan kerja 

dengan sistem iuran bulanan yang dipotong dari gaji pokok. 

3. Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Sosialisasi dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk memberikan penyuluhan 

kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan 

kerja dilingkungan kerja agar dapat meminimalisir adanya kecelakaan kerja. 

 

1.2.2. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Kerja 

Faktor-faktor kecelakaan yang dianalisis di PT. Pijar Sukma, adalah sebagai 

berikut : 

1. Manusia 

a. Pekerja belum benar-benar mempersiapkan diri baik fisik dan mental. 

b. Hanya beberapa pekerja yang menggunakan alat pelindung diri dan alat 

tersebut sering hilang. 

c. Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan belum mendapat perhatian penuh 

dari perusahaan. 

d. Pekerja sering mengalami kelelahan dan kejenuhan akibat kebisingan, 

kepanasan, dan sikap kerja yang tidak baik. 

e. Pekerja tidak fokus dalam bekerja. 
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f. Pekerja menggunakan peralatan dengan ceroboh. 

g. Bekerja dengan kecepatan tidak aman, terlalu cepat atau terlalu lambat. 

2. Mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja 

a. Peralatan mesin yang tidak diamankan dengan baik atau menaruh di 

sembarang tempat setelah bekerja. 

b. Alat pelindung diri jarang dipakai 

c. Peralatan dan perlengkapan kerja tidak rapi, kotor dan tidak terawat 

dengan baik. 

3. Lingkungan kerja 

a. Tempat kerja sering dibiarkan kotor 

b. Tingkat kebisingan yang tinggi akibat mesin produksi 

c. Jumlah ventilasi yang kurang mengakibatkan ruangan menjadi panas. 

d. Penerangan hanya dengan genteng transparan yang menimbulkan tidak 

meratanya pencahayaan di ruangan. 

4. Tata cara kerja 

a. Pekerja kurang mengetahui prosedur kerja yang aman. 

b. Budaya pekerja yang kurang baik, seperti tidak membersihkan ruangan, 

merapihkan peralatan setelah bekerja. 

 

4.3. Analisis dan Pengolahan Data 

4.3.1 Analisis Pengukuran Hasil Usaha Keselamatan Kerja 

Tabel 4.1 Jumlah Kecelakaan Kerja/bulan PT. Pijar Sukma 

Tahun 2018-2020 

Tahun Bulan Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 

2018 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 48 

2019 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 1 29 

2020 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 0 3 33 

Sumber : PT. Pijar Sukma (2018-2020) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi 

pada tahun 2018 rata-rata setiap bulannya antara 3 hingga 5 kecelakaan, sehingga 

total kecelakaan yang terjadi pada tahun 2018 yaitu 48 kecelakaan kerja. Dan pada 
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tahun 2019 terjadi penurunan dimana tingkat kecelakaan kerja berkisar antara 1 

sampai empat kecelakaan kerja, sehingga total kecelakaan kerja pada tahun 2019 

sebanyak 29 kejadian. Sedangkan pada tahun 2020 total kecelakaan kerja 

mengalami kenaikan sebesar 33 kecelakaan, dimana setiap bulannya berkisar 

antara 2 sampai 4 kecelakaan kerja.  

Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja Bagian Produksi dan Jam Kerja PT. Pijar Sukma 

Tahun 2018-2020 

Tahun Jumlah tenaga 

kerja (orang) 

Jumlah jam 

kerja/bulan 

(jam orang) 

Total jumlah jam kerja 

(jam orang/Tahun) 

2018 300 52.500 630.000 

2019 425 74.375 892.500 

2020 380 66.500 798.000 

Sumber : PT. Pijar Sukma (2018-2020) 

Keterangan : Jumlah jam kerja / bulan sama. 

Jam kerja yang  berlaku adalah 8 jam mulai dari jam 08.00 – 16.00 WIB dengan 

waktu istirahat 1 jam. 

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja 

sebanyak 300 karyawan, dimana jumlah jam kerja/bulan sebanyak 52.500 jam, 

dan total jumlah jam kerja/tahun sebanyak 630.000 jam kerja. Sedangkan pada 

tahun 2019 jumlah tenaga kerja bagian produksi yaitu 425 karyawan, dimana 

jumlah jam kerja/bulannya sebanyak 74.375 jam kerja, sedangkan total jumlah 

jam kerja/tahun sebanyak 892.500. pada tahun 2020 jumlah kecelakaan kerja 

hanya 380 karyawan, karena pada tahun tersebut ada pengurangan karyawan, 

jumlah jam kerja/bulannya sebanyak 66.500 jam kerja, dan total jumlah jam 

kerja/tahun sebanyak 798.000 jam kerja. 

Tabel 4.3 Keterangan Kecelakaan Kerja dan Hari Hilang  

PT.Pijar Sukma (2018) 

Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

Jan 1 Terkena mesin 

gerinda 

Tangan luka 

2  

2 Ringan 

 2 Bekerja sambil 

bercanda 

sehingga ibu jari 

Jari 

bengkak 

1 

1 Ringan 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

terkena palu 

 3 Tangan terjepit 

pintu lemari saat 

servis 

Jari memar 

3 

1 Sedang 

 4 Jari kemasukan 

serpihan kayu 

Jari 

bengkak 0 

1 Ringan 

Feb 1 Mata terkena 

serbuk amplas 

Mata 

memerah 

(iritasi) 4 

2 Sedang 

 2 Tangan terkena 

obeng 

Tangan luka 

2 

1 Ringan 

 3 Terjatuh akibat 

lantai licin yang 

mengakibatkan 

kepala terbentur 

benda 

Kepala 

memar 

5 

1 Sedang 

 4 Tidak hati-hati 

saat meletakkan 

benda sehingga 

kaki terjepit 

Kaki terluka 

5 

2 Sedang 

 5 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

3 

2 Sedang 

Mar 1 Tangan terjepit 

mesin amplas 

Tangan kiri 

terluka 1 

1 Ringan 

 2 Mata terkena 

serbuk kayu 

Iritasi mata 

7 

1 Sedang 

 3 Jari kemasukan 

serpihan kayu 

Jari 

bengkak 0 

3 Ringan 

 4 Memegang pintu 

ruangan oven 

yang masih panas 

tanpa sarung 

tangan 

Luka bakar 

(kulit 

melepuh) 

7 

1 Sedang 

Apr 1 Terkena troli Kaki memar 5 1 Sedang 

 2 Terpeleset saat 

sedang berjalan 

karena menginjak 

perkakas 

Kaki 

keseleo 

6 

1 Sedang 

 3 Tidak hati-hati 

saat meletakkan 

benda sehingga 

Kaki terluka 

5 

1 Sedang 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

kaki terjepit 

 4 Mata terkena 

serbuk amplas 

Mata 

memerah 

(iritasi) 4 

1 Sedang 

Mei 1 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

3 

1 Sedang 

 2 Bekerja sambil 

bercanda 

sehingga ibu jari 

terkena palu 

Jari 

bengkak 

0 

2 Ringan 

 3 Terpeleset karena 

lantai licin 

Kaki terkilir 

4 

1 Sedang 

 4 Kejatuhan benda 

saat akan 

diangkat 

Kaki memar 

2 

1 Ringan 

 5 Tidak hati-hati 

saat meletakkan 

beban sehingga 

kaki terjepit 

Kaki terluka 

5 

2 Sedang 

Juni 1 Jari terkena palu Jari 

bengkak 0 

1 Ringan 

 2 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki terkilir 

4 

2 Sedang 

 3 Terkena troli Kaki memar 5 1 Sedang 

 4 Tangan terjepit 

mesin amplas 

Tangan kiri 

terluka 1 

1 Ringan 

Juli 1 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

3 

1 Sedang 

 2 Memegang pintu 

ruangan oven 

yang masih panas 

tanpa sarung 

tangan 

Luka bakar 

(kulit 

melepuh) 

7 

1 Sedang 

 3 Tidak hati-hati 

saat meletakkan 

beban sehingga 

kaki terjepit 

Kaki terluka 

5 

1 Sedang 

 4 Terpeleset karena Kaki 7 1 Sedang 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

lantai pabrik yang 

licin 

keseleo 

 5 Terjatuh akibat 

lantai licin yang 

mengakibatkan 

kepala terbentur 

benda 

Kepala 

memar 

5 

1 Sedang 

Agustu

s 

1 Tidak meletakkan  

barang dengan 

baik, sehingga 

pada saat bekerja 

kaki kejatuhan 

barang tersebut 

Kaki luka 

memar 

5 

1 Sedang 

 2 Tertimpa/kejatuha

n barang 

Luka 

memar 5 

1 Sedang 

 3 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki 

keseleo 

7 

1 Sedang 

 4 Terkena mesin 

gerinda 

Tangan luka 

2 

2 Ringan 

Sept 1 Kaki tertimpa 

atau kejatuhan 

barang karena 

lantai licin 

Luka 

memar 

4 

1 Sedang 

 2 Jari terkena 

planner 

Jari putus 

5 

1 Sedang 

 3 Tangan terkena 

bor 

Tangan 

terluka 3 

1 Sedang 

Okt 1 Tidak berhati-hati 

saat meletakkan 

beban sehingga 

kaki terjepit 

Kaki terluka 

4 

1 Sedang 

 2 Tertimpa/kejatuha

n barang 

Luka 

memar 5 

1 Sedang 

 3 Mata terkena 

serbuk kayu 

Iritasi mata 

5 

1 Sedang 

Nov 1 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

4 

1 Sedang 

 2 Terkena troli Kaki memar 6 1 Sedang 

 3 Mengangkat 

beban terlalu 

Kepala luka 

6 

1 Sedang 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

berat, sehingga 

badan jatuh dan 

kepala terbentur 

Des 1 Jari terkena palu Jari 

bengkak 3 

2 Sedang 

 2 Mata terkena 

serbuk kayu 

Iritasi mata 

5 

1 Sedang 

 3 Tidak hati-hati 

saat meletakkan 

beban sehingga 

kaki terjepit 

Kaki terluka 

4 

1 Sedang 

 4 Terpeleset saat 

sedang berjalan 

karena menginjak 

perkakas 

Kaki 

keseleo 

6 

1 Sedang 

Jumlah 48   190   

Sumber : PT. Pijar Sukma (2018) 

Berdasarkan kategori kecelakaan kerja dan hari hilang yang terjadi pada 

perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ringan, sedang dan berat. 

Kategori ringan yaitu dimana kecelakaan yang membutuhkan pengobatan di hari 

itu dan dapat melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat kurang dari 2 hari. 

Sedangkan kategori sedang yaitu kecelakaan yang membutuhkan pengobatan dan 

perlu istirahat selama lebih dari 2 hari. Dan kecelakaan kerja kategori berat yaitu 

dimana kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. 

Pada tahun 2018 selama satu tahun kecelakaan kerja yang terjadi dalam kategori 

sedang sebanyak 37, sedangkan pada kategori ringan ada 11. Dapat dilihat juga 

bahwa hari hilang yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 190 hari. 

Tabel 4.4 Keterangan Kecelakaan Kerja dan Jumlah Hari Hilang  

PT. Pijar Sukma (2019) 

Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

Januari 1 Tangan terjepit 

mesin 

Tangan kiri 

sobek/terluk

a 

2 1 Ringan 

 2 Tangan terjepit Tangan kiri 1 2 Ringan 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

mesin amplas terluka 

Februa

ri 

1 Terpeleset saat 

berjalan karena 

menginjak 

perkakas 

Kaki 

keseleo 

7  Sedang 

 2 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

3 1 Sedang 

 3 Jari terkena 

gergaji 

Jari putus 5 1 Sedang 

Maret 1 Tangan terjepit 

pintu lemari saat 

servis 

Jari memar 3 1 Sedang 

 2 Mata terkena 

serbuk amplas 

Mata 

memerah 

(iritasi) 

4 1 Sedang 

April 1 Mengangkat 

beban terlalu 

berat sehingga 

jatuh dan kepala 

terbentur 

Kepala 

terluka dan 

kaki terkilir 

10 1 Sedang 

 2 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

3 1 Sedang 

 3 Terkena mesin 

gerinda 

Tangan luka 2 3 Ringan 

 4 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki 

keseleo 

7 1 Sedang 

Juni 1 Tangan terkena 

bor 

Tangan 

terluka 

3 1 Sedang 

 2 Tertimpa/kejatuha

n barang 

Luka 

memar 

5 1 Sedang 

 3 Tidak meletakkan  

barang dengan 

baik, sehingga 

pada saat bekerja 

kaki kejatuhan 

barang tersebut 

Kaki luka 

memar 

5 1 Sedang 

Juli 1 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

Tangan 

sobek 

3 1 Sedang 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

terkena pisau 

pahat 

 2 Terpeleset karena 

lantai licin 

Kaki terkilir 4 1 Sedang 

 3 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki 

keseleo 

7 1 Sedang 

Agustu

s 

1 Mata kemasukan 

serbuk kayu pada 

saat memotong 

kayu dengan 

gergaji piringan 

Iritasi mata 8 1 Sedang 

 2 Kaki tertimpa 

atau kejatuhan 

barang karena 

lantai licin 

Luka 

memar 

4 1 Sedang 

 3 Terjatuh akibat 

lantai licin yang 

mengakibatkan 

kepala terbentur 

benda 

Kepala 

memar 

5 1 Sedang 

Septem

ber 

1 Memegang pintu 

ruangan oven 

yang masih panas 

tanpa sarung 

tangan 

Luka bakar 

(kulit 

melepuh) 

7 1 Sedang 

 2 Tidak 

menggunakan 

masker karena 

malas 

memakainya 

Sesak napas 15 1 Sedang 

 3 Terpeleset karena 

lantai licin 

Kaki terkilir 4 1 Sedang 

Oktobe

r 

1 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki 

keseleo 

7 1 Sedang 

 2 Memegang pintu 

ruangan oven 

yang masih panas 

tanpa sarung 

tangan 

Luka bakar 

(kulit 

melepuh) 

7 1 Sedang 

 3 Terjatuh akibat 

lantai licin yang 

Kepala 

memar 

5 1 Sedang 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

mengakibatkan 

kepala terbentur 

benda 

Novem

ber 

1 Terjatuh pada saat 

menata komponen 

Patah tulang 25 1 Berat 

 2 Kaki tertindih 

kayu pada saat 

akan dipindahkan 

Tulang kaki 

retak 

15 2 Sedang 

Desem

ber 

1 Tangan terkena 

obeng 

Tangan luka 2 3 Ringan 

Jumlah 29   178   

Sumber : PT. Pijar Sukma (2019) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kategori kecelakaan ringan sebanyak 

4 kali, kategori sedang 25 kali, dan pada kategori berat sebanyak 1 kali. Sehingga 

jumlah hari hilang yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 178 hari hilang. 

Tabel 4.5 Keterangan Kecelakaan Kerja dan Jumlah Hari Hilang 

PT. Pijar Sukma (2020) 

Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

Januari 1 Tangan terkena 

bor 

Tangan 

terluka 

3 1 Sedang 

 2 Terpeleset karena 

lantai licin 

Kaki terkilir 4 1 Sedang 

 3 Terkena troli Kaki memar 5 1 Sedang 

Februa

ri 

1 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki 

keseleo 

7 1 Sedang 

 2 Tangan terkena 

obeng 

Tangan luka 2 1 Ringan 

 3 Terjatuh akibat 

lantai licin yang 

mengakibatkan 

kepala terbentur 

benda 

Kepala 

memar 

5 1 Sedang 

Maret 1 Memegang pintu 

ruangan oven 

yang masih panas 

tanpa sarung 

tangan 

Luka bakar 

(kulit 

melepuh) 

7 1 Sedang 

 2 Tidak meletakkan  Kaki luka 5 1 Sedang 



37 
 

 

Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

barang dengan 

baik, sehingga 

pada saat bekerja 

kaki kejatuhan 

barang tersebut 

memar 

 3 Terpeleset karena 

lantai licin 

Kaki terkilir 4 1 Sedang 

April 1 Tertimpa/kejatuha

n barang 

Luka 

memar 

5 1 Sedang 

 2 Tidak meletakkan  

barang dengan 

baik, sehingga 

pada saat bekerja 

kaki kejatuhan 

barang tersebut 

Kaki luka 

memar 

5 1 Sedang 

Mei 1 Terpeleset karena 

lantai pabrik yang 

licin 

Kaki 

keseleo 

5 1 Sedang 

 2 Tangan terjepit 

mesin 

Tangan kiri 

sobek/terluk

a 

2 1 Ringan 

 3 Mata terkena 

serbuk amplas 

Mata 

memerah 

(iritasi) 

4 1 Sedang 

Juni 1 Tangan terjepit 

pintu lemari saat 

servis 

Jari memar 3 1 Sedang 

 2 Terpeleset saat 

sedang berjalan 

karena menginjak 

perkakas 

Kaki 

keseleo 

6 1 Sedang 

 3 Tangan terjepit 

mesin 

Tangan kiri 

sobek/terluk

a 

2 1 Ringan 

 4 Mata kemasukan 

serbuk kayu pada 

saat memotong 

kayu dengan 

gergaji piringan 

Iritasi mata 8 1 Sedang 

Juli 1 Terjatuh akibat 

lantai licin yang 

mengakibatkan 

kepala terbentur 

Kepala 

memar 

5 1 Sedang 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

benda 

 2 Tidak berhati-hati 

sehingga tangan 

terkena pisau 

pahat 

Tangan 

sobek 

4 2 Sedang 

 3 Tertimpa/kejatuha

n barang 

Luka 

memar 

5 1 Sedang 

Agustu

s 

1 Saat finishing 

tidak memakai 

masker 

Sesak nafas 12 1 Sedang 

 2 Terpeleset karena 

lantai licin 

Kaki terkilir 4 2 Sedang 

 3 Kejatuhan benda 

saat akan 

diangkat 

Kaki memar 2 1 Sedang 

 4 Kaki kejatuhan 

beban saat akan 

diangkat 

Kaki memar 4 1 Sedang 

Septem

ber 

1 Terpeleset karena 

lantai yang licin 

Kaki 

keseleo 

7 1 Sedang 

 2 Jari terkena 

planner 

Jari putus 5 2 Sedang 

Oktobe

r 

1 Mengangkat 

beban terlalu 

berat sehingga 

jatuh dan kepala 

terbentur 

Kepala 

terluka dan 

kaki terkilir 

10 1 Sedang 

 2 Mata kemasukan 

serbuk kayu pada 

saat memotong 

kayu dengan 

gergaji piringan 

Iritasi mata 8 1 Sedang 

 3 Kaki tertindih 

kayu pada saat 

akan dipindahkan 

Tulang kaki 

retak 

20 1 Berat 

Desem

ber 

1 Mata terkena 

serpihan kayu 

saat 

menggunakan 

gergaji piringan 

Mata 

memar 

10 1 Sedang 

 2 Tangan terjepit 

mesin 

Tangan kiri 

sobek/terluk

a 

2 2 Ringan 
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Bulan Kejadian Sebab 

kecelakaan kerja 

Akibat 

kecelakaan 

kerja 

Hari 

hilang 

Ket 

(orang) 

Kategori 

 3 Tangan terkena 

bor 

Tangan 

terluka 

3 1 Sedang 

Jumlah 33   183   

Sumber : PT. Pijar Sukma (2020) 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hari hilang yang terjadi pada tahun 2020 

sebanya 183 hari hilang, kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 33 kecelakaan 

kerja, dimana terdapat 3 kategori kecelakaan yaitu ringan, yang terdiri dari 27 

kejadian, kategori sedang sebanyak 5 kejadian, dan kategori berat sebanyak 1 

kejadian. 

Setelah pembahasan data-data diatas maka sangat perlu penulis menganalisis 

hasil pembahasan tersebut untuk dapat menghitung jumlah jam kerja hilang 

karyawan, tingkat frekuensi, tingkat severity, nilai T selamat dan produktivitas 

kerja. Berdasarkan data kecelakaan kerja diatas maka diperoleh jumlah jam kerja 

hilang dari tahun 2018 – 2020 seperti terlihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.6 Rekapitulasi Jumlah Jam Hilang Karyawan 

Tahun Hari hilang (hari) Jam hilang (jam) 

2018 190 1.330 

2019 173 1.211 

2020 183 1.281 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

Keterangan : jumlah jam kerja dalam sehari adalah 7 jam 

Dalam penentuan angka pengukuran hasil usaha keselamatan kerja dan nilai T 

Selamat di PT. Pijar Sukma selama kurun waktu 3 tahun periode 2018- 2020 

diperlukan 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). 
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1. Tingkat Frekuensi / Kekerapan Kecelakaan Kerja. 

𝐹 (2018) =
Jumlah kecelakaan yang terjadi

Jumlah pekerja x Jam kerja
 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 

=
48

300 x 2.100
 𝑥 1.000.000 

=
48

630.000
 𝑥 1.000.000 

= 76,2 per 1.000.000 jam kerja 

 

𝐹 (2019) =
Jumlah kecelakaan yang terjadi

Jumlah pekerja x Jam kerja
 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 

=
29

425 x 2.100
 𝑥 1.000.000 

=
29

892.500
 𝑥 1.000.000 

= 32,5 per 1.000.000 jam kerja  

𝐹(2020) =
Jumlah kecelakaan yang terjadi

Jumlah pekerja x Jam kerja
 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 

=
33

380 x 2.100
 𝑥 1.000.000 

=
33

798.000
 𝑥 1.000.000 

= 41,4 per 1.000.000 jam kerja  

Dengan cara yang sama hasil pengukuran tingkat frekuensi kecelakaan kerja 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Tingkat Frekuensi Kecelakaan Kerja 

Tahun Jumlah Kecelakaan Kerja F 

2018 48 76,2 

2019 29 32,5 

2020 33 41,4 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa pada tahun 2018 jumlah kecelakaan 

kerja yang terjadi sebanyak 48 kejadian sehingga tingkat frekuensi mencapai 76,2. 

Sedangkan pada tahun 2019 kecelakaan kerja yang terjadi hanya 29 kecelakaan 
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tingkat frekuensi nya adalah 32,5. Pada tahun  2020 tingkat frekuensi kecelakaan 

kerja sebanyak 41,4 dengan jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 33 kejadian. 

 
Gambar 4.6. Grafik Tingkat Frekuensi 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 

2. Tingkat Severity atau Keparahan Kecelakaan Kerja 

𝑆(2018) =
Jumlah jam kerja yang hilang

Jumlah pekerja x jam kerja
 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 

=
1.330

300 x 2.100
 𝑥 1.000.000 

=
1.330

630.000
 𝑥 1.000.000 

= 2.111 Jam hilang per 1.000.000 

𝑆(2019) =
Jumlah jam kerja yang hilang

Jumlah pekerja x jam kerja
 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 

=
1.246

425 x 2.100
 𝑥 1.000.000 

=
1.246

892.500
 𝑥 1.000.000 

= 1.396 𝐽𝑎𝑚 ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 1.000.000 

𝑆(2020) =
Jumlah jam kerja yang hilang

Jumlah pekerja x jam kerja
 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 

=
1.281

380 x 2.100
 𝑥 1.000.000 

=
1.281

798.000
 𝑥 1.000.000 

= 1.605  𝐽𝑎𝑚 ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 1.000.000 

 -

 20,0

 40,0

 60,0

 80,0

2018 2019 2020

Ti
n

gk
at

 f
re

ku
e

n
si

 
ke

ce
la

ka
an

 k
e

rj
a

Tahun

Tingkat Frekuensi

2018

2019

2020



42 
 

 

Ini berarti bahwa dalam tahun 2018, 2019, 2020 ada 2.111, 1.396, 1.605 jam 

yang hilang untuk setiap 1.000.000 jam kerja yang dijalankan atau 2.111, 1.396, 

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

pengukuran tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Tingkat Severity 

Tahun Jumlah jam hilang 

(jam) 

Jumlah jam kerja 

(jam) 

S 

2018 1.330 630.000 2.111 

2019 1.246 892.500 1.396 

2020 1.281 798.000 1.605 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2018 dengan jumlah jam hilang 

sebanyak 1.330 dengan tingkat keparahan 2.111, sedangkan pada tahun 2019 

mengalami penurunan pada tingkat keparahan sebanyak 1.396. Pada tahun 2020 

mengalami peningkatan pada jumlah jam hilang dan tingkat keparahan. 

 
Gambar 4.7. Grafik Tingkat Keparahan 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 
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3. Nilai T Selamat 

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

pada tahun yang akan diukur. 

Tabel 4.9 Data-data Pengukuran Nilai T Selamat 

Tahun Jumlah jam kerja (jam) FR (n-1) FR (n) 

2018 630.000 - 73 

2019 892.500 73 32,5 

2020 798.000 32,5 41,4 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 

𝑆𝑎𝑓𝑒 − 𝑇 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
FR (n) − FR (n − 1)

FR (n − 1)
 

Dimana : 

FR (n)  = angka frekuensi kecelakaan kerja kini 

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

 

𝑁𝑡𝑠 (2019) =
FR (n) − FR (n − 1)

FR (n − 1)
 

                 =
32,5 − 73

73
 

          = −0,55 

𝑁𝑡𝑠 (2020) =
FR (n) − FR (n − 1)

FR (n − 1)
 

                     =
41,4 − 32,5

32,5
 

        = 0,27 

Artinya terjadi peningkatan tingkat frekuensi kecelakaan kerja pada masa kini 

(2020) jika dibandingkan terhadap masa lampau (2019). Safe T Score adalah 

angka yang tidak mempunyai dimensi. Dimana Safe T Score positif menunjukkan 

keadaan yang memburuk terlihat pada tahun 2020 yaitu 0,27 sedangkan angka 

negative menunjukkan keadaan membaik pada tahun 2019 adalah – 0,55. Dengan 

cara yang sama hasil pengukuran nilai T selamat adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 Hasil Pengukuran Nilai T Selamat 

Tahun Nts 

2019 -0,55 

2020 0,27 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

Dengan cara yang sama pada tabel diatas, dapat juga dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 
Gambar 4.8. Grafik nilai T selamat 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 

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 : 

 

𝑃(2018) =
Jumlah jam kerja karyawan−Jumlah jam hilang karyawan

Jumlah jam kerja karyawan
 x 100 

                   =
630.000−1.330

630.000
 x 100 

                         = 99,78% 

  𝑃(2019) =
Jumlah jam kerja karyawan−Jumlah jam hilang karyawan

Jumlah jam kerja karyawan
 x 100 

                 =
892.500−1.246

892.500
 x 100 

                       = 99,86% 
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𝑃(2020) =
Jumlah jam kerja karyawan − Jumlah jam hilang karyawan

Jumlah jam kerja karyawan
 𝑥 100 

             =
798.000−1.281

798.000
 x 100 

                = 99,83% 

Tabel 4.11 Data-data Pengukuran Produktivitas 

Tahun 

Jumlah total 

jam hilang 

(jam) 

Jumlah jam 

kerja (jam) 

Tingkat 

severity 
Produktivitas 

2018 1.330 630.000 2.111 99,78% 

2019 1.246 892.500 1.396 99,86% 

2020 1.281 798.000 1.605 99,83% 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

Dapat dijelaskan  produktivitas kerja selama tiga tahun terakhir mengalami 

fluktuasi, terlihat pada tahun 2018 dengan jam kerja 630.000, serta jam kerja yang 

hilang sebesar 1.330 dan tingkat severity kejadian kecelakaan kerja di lingkungan 

perusahaan sebesar 2.111 kejadian, dapat diketahui tingkat produktivitas kerja 

yang dicapai sebesar 99,78%. Kondisi tersebut berbeda untuk tahun 2019 yang 

mana mengalami perbaikan dengan meningkatnya produktivitas kerja sebesar 

99,86%, yang dikuti dengan menurunnya severity kecelakaan menjadi 1.396 

kejadian sehingga terjadi penurunan sebesar 715 kejadian, hal tersebut berimbas 

pada menurunnya jumlah jam kerja yang hilang yaitu sebesar 1.246. adapun pada 

tahun 2020 kondisi berbalik dimana terjadi penurunan tingkat produktivitas 

menjadi 99,83% serta peningkatan jumlah jam kerja yang hilang sebesar 1.281 

atau 35 jam kerja hilang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi kecelakaan yang terjadi, maka semakin tinggi pula jam kerja yang hilang 

dan mengakibatkan semakin rendahnya produktivitas. 

 

5. Fault Tree Analysis 

Berdasarkan dari analisis frekuensi, severity, nilai T selamat, dan 

produktivitas, maka dapat diketahui potensi sumber kecelakaan yang terjadi di 
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perusahaan. Dengan diketahui potensi sumber kecelakaan, menjadi dasar atau 

pondasi dalam membangun pohon kesalahan (fault tree) yaitu suatu analisis 

pohon kesalahan secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. 

Tabel 4.12 Potensi Sumber Kecelakaan 

No Area Potensi kecelakaan 

1 Produksi Terjepit  

Mata kemasukan debu 

Kejatuhan barang 

Terpeleset 

Tersandung  

Terjatuh 

Mengirup debu 

2 Gudang  Terpeleset 

Terjatuh 

Tertindih/tertimpa barang 

 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa potensi kecelakaan terdapat pada dua 

area, yaitu area produksi dan area gudang, dimana pada area produksi potensi 

kecelakaan kerja meliputi : terjepit, mata kemasukan debu, kejatuhan barang, 

terpeleset, tersandung, terjatuh, menghirup debu. Sedangkan pada area gudang 

potensi kecelakaan kerja yang terjadi yaitu terpeleset, terjatuh dan tertindih atau 

tertimpa barang. 
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Gambar 4.9. Model Fault Tree Terjepit 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 



 

 

 

 

Gambar 4.10. Model Fault Tree Mata Kemasukan Debu 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 



 

 

 

Gambar 4.11. Model Fault Tree Terjatuh, Terpeleset, Tersandung 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 



 

 

 

Gambar 4.12. Model Fault Tree Kejatuhan, Tertindih atau Tertimpa Barang 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 



 

 

 

Gambar 4.13 Model Fault Tree Menghirup Debu 

Sumber : Pengolahan Data (2021)
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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) sehingga dapat diketahui 

dan dianalisis seperti pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.13 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan 

No Area Potensi 

kecelakaan 

Tindakan tidak aman Kondisi tidak aman 

1 Produksi Terjepit a. Bekerja sambil 

bercanda 

b. Tidak hati-hati 

meletakkan jenis 

produk 

c. Kurang hati-hati 

menutup pintu 

 

  

a. Kondisi alat kurang 

layak pakai 

b. Rusak 

c. Mudah lepas 

  Mata 

kemasukan 

debu 

a. Tidak menggunakan 

kaca mata pelindung  

b. Karyawan tidak 

terbiasa menggunakan 

kaca  mata pelindung 

c. Karyawan merasa 

lebih sulit melihat 

d. Keluar keringat di 

sekitar mata akibat 

kegerahan 

 

a. Area produksi dekat 

dengan 

penyimpanan 

b. Tempat produksi 

kering dan panas 

c. Tempat produksi 

dekat dengan jalur 

troli 

d. Kaca mata tidak 

layak pakai (kaca 

banyak goresan, 

kaca pecah) 

 



 

 

No Area Potensi 

kecelakaan 

Tindakan tidak aman Kondisi tidak aman 

 

  Terjatuh, 

terpeleset, 

tersandung 

a. Mengangkat beban 

terlalu berat 

b. Kekuatan fisik 

pekerja yang tidak 

sesuai dengan 

pekerjaan 

c. Terburu-buru untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan 

d. Bekerja sambil 

bercanda 

e. Meletakkan perkakas 

disembarang tempat 

f. Sikap kerja yang 

salah 

g. Tidak ada inisiatif 

pekerja untuk 

membersihkan 

 

a. Lantai pabrik licin 

b. Jarang dibersihkan 

c. Terkena tumpahan 

air 

d. Tidak ada petugas 

khusus yang 

ditempatkan untuk 

memebersihkan 

  Menghirup 

debu 

a. Saat beraktivitas 

karyawan tidak 

menggunakan masker 

b. Karyawan tidak 

terbiasa menggunakan 

masker 

c. Pekerja merasa sulit 

bernafas dan merasa 

a. Area amplas dekat 

dengan 

penyimpanan 

b. Tempat amplas 

kering dan panas  

c. Tempat amplas 

dekat dengan troli 

d. Persediaan masker 



 

 

No Area Potensi 

kecelakaan 

Tindakan tidak aman Kondisi tidak aman 

gerah apabila 

memakai masker 

habis 

e. Masker tidak layak 

digunakan (tali 

masker putus, 

masker kotor dan 

berdebu) 

2. Gudang Kejatuhan, 

tertindih 

atau 

tertimpa 

barang 

a. Tidak meletakkan 

produk dengan baik 

b. Lantai licin, terganjal 

sesuatu dan ceroboh 

kurang hati-hati 

c. Tidak mengikuti 

peraturan 

d. Merasa membuat 

proses kerja yang 

lebih panjang 

e. Tersenggol karyawan 

f. Tidak meletakkan 

produk pada 

tempatnya 

g. Pada saat bejalan 

karyawan kurang hati-

hati atau tergesa-gesa 

Gudang penyimpanan 

penuh 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.14 Jenis Penyebab Kecelakaan dan Solusinya 

Jenis penyebab kecelakaan Solusi 

Terjepit pintu, benda dan alat-alat 

perkakas 

Karyawan ditegaskan untuk lebih hati-

hati dalam menggunakan alat dan 

mengikuti instruksi kerja yang ada 

Menghirup debu (tidak memakai 

pelindung seperti : masker, kaca mata) 

a. Cara mencegah penyebab 

kecelakaan ini ialah dengan 

mendisiplinkan dan menyadarkan 

pekerja seberapa pentingnya 

pemakaian alat pelindung diri dan 

memberi tahu bahaya dan kerugian 

yang ditimbulkan baik dirinya 

maupun perusahaan.  

b. Perusahaan menyediakan ruangan 

khusus untuk menggunakan alat 

pelindung diri guna mendisiplinkan 

karyawan supaya sebelum 

melakukan pekerjaan, harus masuk 

ke ruangan tersebut untuk memakai 

alat pelindung diri yang telah 

disediakan 

 

Masker dan kaca mata pelindung tidak 

layak pakai 

a. Disarankan kepada seluruh 

karyawan bagian produksi agar 

selalu tetap menjaga kebersihan 

masker dan kaca mata pelindung 

serta berhati-hati dalam 

pemakaiannya. 

b. Setelah menggunakannya harus 

dicuci dan diletakkan pada 



 

 

Jenis penyebab kecelakaan Solusi 

tempatnya. 

 

Aktivitas troli membuat debu 

berterbangan 

Jalur troli diganti ke area yang lebih 

sedikit debunya  

Terjatuh, terpeleset dan tersandung a. Setiap karyawan bagian produksi 

diwajibkan untuk membersihkan 

lantai yang terkena tumpahan air 

b. Disarankan agar perusahaan 

menempatkan atau mewajibkan 

salah satu karyawan untuk lebih 

tegas menangani atau 

bertanggungjawab dalam hal ini. 

Mengangkat beban terlalu berat Menambah alat pengangkut beban 

Bekerja sambil bercanda Melakukan teguran langsung kepada 

karyawan yang bersangkutan dan 

memberi peringatan yang tegas 

Meletakkan perkakas di sembarang 

tempat 

Pada saat bekerja alat yang sudah 

digunakan harus diletakkan pada 

tempat yang sudah disediakan. 

Tidak mengikuti instruksi kerja dan 

melanggar peraturan 

Diberikan sangsi kepada pelanggar, 

dan apabila masih mengulanginya dari 

pihak perusahaan akan 

mengeluarkannya. 

Lantai pabrik licin dan kotor a. Setelah menyelesaikan pekerjaan, 

karyawan harus membersihkan 

dengan rapi 

b. Perusahaan  menambah karyawan 

khusus untuk membersihkan 

ruangan-ruangan yang kotor. 



 

 

Jenis penyebab kecelakaan Solusi 

Merasa membuat proses kerja lebih 

panjang 

Didalam ruangan produksi dipasang 

radio agar pekerja tidak bosan akan 

aktivitas yang dijalaninya. 

Kejatuhan, tertindih atau tertimpa 

barang 

a. Diberitahukan kepada karyawan 

agar lebih hati-hati dalam 

mengangkat atau menata produk 

b. Menyediakan tempat penyimpanan 

produk sementara seandainya 

gudang penyimpanan telah penuh 

yaitu dengan menyediakan rantai 

pengaman untuk menahan produk 

yang diletakkan 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan fault tree analysis dapat diketahui potensi 

kecelakan pada area produksi dan gudang. Pada bagian produksi kecelakaan kerja 

yang terjadi yaitu terjepit, mata kemasukan debu, kejatuhan barang, terpeleset, 

tersandung, terjatuh, dan menghirup debu. Sedangkan pada area gudang yaitu 

terpeleset, terjatuh, dan tertindih/tertimpa barang. Sehingga terdapat lima model 

fault tree analysis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1 SOP PT. Pijar Sukma Sebelum Perbaikan 

Pada saat saya melakukan observasi, perusahaan memang sudah mempunyai 

SOP standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat dilihat pada gambar berikut :

 
Gambar 4.14 SOP Sebelum Usulan Perbaikan 

Sumber : PT. Pijar Sukma (2021) 

 

Dapat dilihat bahwa, SOP yang sudah diterapkan di perusahaan hanya sebatas 

standar umum keselamatan dan kesehatan kerja saja, SOP tersebut juga 

diberlakukan untuk semua area produksi. Sedangkan perlakuan APD pada tiap-

tiap bagian itu berbeda. Maka penulis membuat usulan perbaikan pada SOP 



 

 

tersebut, dimana ada SOP untuk area produksi keseluruhan maupun untuk tiap-

tiap bagian. 

4.4.2 Usulan Perbaikan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 

Perusahaan Berdasarkan Analisis Yang Diperoleh 

Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu hal yang penting di mana 

dengan adanya jaminan atas keselamatan kerja karyawan akan memberikan 

dampak positif pada produktivitas kerja. Dengan menggunakan metode fault tree 

analysis maka dapat disusun SOP dimana SOP tersebut mengacu pada analisis 

sebelumnya yaitu perhitungan frekuensi, dimana pada tahun 2018 tingkat 

frekuensi yang terjadi mencapai 76,2 dengan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi 

sebanyak 48 kejadian. Sedangkan pada tahun 2019 kecelakaan kerja yang terjadi 

mengalami penurunan yaitu sebanyak 29 kecelakaan, sehingga tingkat frekunsi 

hanya 32,5. Dan pada tahun 2020 tingkat frekuensi kecelakaan kerja sebanyak 

41,4 dengan jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 33 kejadian.  

Selanjutnya yaitu perhitungan severity, dimana pada tahun 2018 dengan 

jumlah jam hilang sebanyak 1.330 dengan tingkat keparahan 2.111, sedangkan 

pada tahun 2019 mengalami penurunan pada tingkat keparahan sebanyak 1.396. 

Pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada jumlah jam hilang dan tingkat 

keparahan. Setelah itu menghitung nilai T Selamat, dimana pada tahun 2019 

diketahui -0,55 dan pada tahun 2020 sebesar 0,27. Arti Safe T Score negatif 

menunjukkan keadaan yang membaik, sedangkan angka positif menunjukkan 

keadaan  memburuk. 

Dari analisis frekuensi, severity, nilai T selamat, dan produktivitas, maka 

dapat diketahui potensi sumber kecelakaan yang terjadi di perusahaan. Dengan 

diketahui potensi sumber kecelakaan, menjadi dasar atau pondasi dalam 

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

secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. Dari model FTA 

tersebut juga dapat diketahui penyebab utama dari setiap jenis kecelakaan maka 

dibentuk SOP baik secara keseluruhan untuk bagian produksi maupun untuk tiap-

tiap bagian. Berikut adalah SOP yang saya jadikan usulan untuk keselamatan dan 

kesehatan kerja guna untuk meminimalisasi kecelakaan yang terjadi : 
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Gambar 4.15. SOP Bagian Produksi Keseluruhan 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 
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Gambar di atas menjelaskan SOP untuk bagian produksi berdasarkan hasil 

analisis dengan menggunakan metode FTA secara keseluruhan. Dimana dari SOP 

keseluruhan akan disesuaikan berdasarkan bagian proses produksi yang ada, 

sehingga tersusun lima SOP, dengan tujuan dari SOP bagian yang terbentuk 

berdasarkan SOP induk telah lebih sesuai dengan kondisi. Berikut ini deskripsi 

SOP untuk tiap proses produksi di PT. Pijar Sukma.  

1. Penerimaan bahan baku  

Adapun proses produksi di PT. Pijar sukma dimulai dari penerimaan bahan 

baku dengan melakukan pemilihan jenis kayu. 

 
Gambar 4.16. SOP Bagian Penerimaan Bahan Baku 

 Sumber : Pengolahan Data (2021)  



 

 

Pada proses penerimaan barang, karyawan terlebih dahulu harus memakai 

APD yang berupa masker, sepatu dan helm. Lalu melakukan pengecekan 

dokumen (surat jalan) apabila pengecekan selesai dilakukan karyawan melakukan 

bongkar muat barang dan memeriksa kualitas barang. Apabila kualitas barang 

tidak sesuai dengan kondisi yang telah di tetapkan di PT. Pijar sukma barang 

tersebut di kembalikan kepada supplier, apabila barang sudah sesuai dengan 

ketetapan perusahaan, karyawan membuat laporan pengecekan barang dan 

melakukan pengkodean sesuai jenis barang. 

2. Oven 

Adapun proses produksi di PT. Pijar sukma selanjutnya yaitu oven. 

 
Gambar 4.17. SOP Bagian Oven 

Sumber : Pengolahan Data (2021)
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Sebelum mulai proses oven, karyawan diharuskan memakai APD yang 

berupa masker, kaos tangan anti panas, pakaian anti panas dan sepatu safety anti 

panas. Lalu melakukan pengecekan kondisi oven. Apabila ada kerusakan di salah 

satu bagian mesin oven karyawan harus melakukan service terlebih dahulu 

sebelum digunakan, apabila kondisi dirasa sudah baik selanjutnya melakukan 

pencatatan variabilitas kayu dan susunan kayu, jika pencatatan selesai dilakukan 

maka proses selanjutnya melakukan pengecekan suhu. Untuk proses selanjutnya 

yaitu melakukan spray ulang secara manual, karyawan harus menggunakan APD 

seperti kaca mata safety, masker, sepatu boot dan kaos tangan. Pada saat proses 

spray, jika MC kayu telah mencapai 25-30% karyawan melakukan spray ulang 

secara manual kurang lebih 10 jam, setelah itu dilanjutkan ke proses pengeringan 

kembali. Apabila semua proses sudah dilakukan karyawan melakukan pencatatan 

tentang kondisi kayu yang telah di keringkan, apabila ada kecacatan karyawan 

harus melakukan perbaikan agar kondisi kayu sesuai dengan yang diinginkan. Jika 

pencacatan kayu tidak ada yang cacat, maka selanjutnya di letakkan di ruang 

penyimpanan. 

 

3. Penyimpanan barang 

Pada proses penyimpanan barang, karyawan diharuskan memakai APD seperti 

masker, sepatu dan helm. Setelah itu karyawan menerima barang sesuai daftar 

penerimaan barang, pada proses penyimpanan barang harus sesuai berkas dan 

klarifikasi. Selanjutnya karyawan melakukan cek stock opname (menghitung 

kembali barang persediaan) secara berskala dan disesuaikan berdasarkan sistem. 

Setelah itu mencocokkan dan mengecek karakteristik barang, apabila tidak sesuai 

barang di simpan di tempat khusus, dan apabila barang sesuai maka selanjutnya di 

simpan pada penyimpanan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 



 

 

 
Gambar 4.18. SOP Bagian Penyimpanan Barang 

Sumber : Pengolahan Data (2021)



 

 

4. Finishing 

finishing, karyawan terlebih dahulu diharuskan memakai APD berupa masker, 

kaos tangan, pelindung kepala dan sepatu safety. Setelah karyawan memakai APD 

lengkap proses pertama melakukan spray dasar secara merata degan tujuan 

menutup pori-pori kayu. Setelah spray dasar karyawan melakukan pengamplasan 

sanding secara merata dengan Grit amplas tertentu. Setelah proses pengamplasan 

maka dilakukan pengecatan dengan kuas secara merata, apabila cat kuas tidak 

merata dilakukan amplas sanding ulang. Apabila cat kuas tersebut merata di 

proses ke tahap selanjutnya yaitu ampls halus. Pada proses terakhir dari finishing 

yaitu wax & glas, apabila pada proses wax & glas tidak merata harus mengulang 

dengan megamplas halus. Jika wax & glas sudah rata maka akan diberi accesoris. 

 
Gambar 4.19. Gambar SOP Bagian Finishing 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 



 

 

5. Pengiriman barang 

Proses pengiriman barang, karyawan harus memakai APD berupa masker, 

sepatu dan helm. Setelah karyawan memakai APD lengkap mengajukan 

pemesanaan barang dengan meggunakan dokumen pengajuan, setelah itu 

persiapan barang serta input data pengeluaran barang. Apabila input data 

pengeluaran tidak sesuai maka kembali lagi ke pemesanan barang, dan apabila 

input data pengeluaran sesuai maka barang dikirim dengan menggunakan surat 

jalan. 

 
Gambar 4.20. SOP Bagian Pengiriman Barang 

Sumber : Pengolahan Data (2021) 


