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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Induktif 

 

Beberapa penelitian terkait HIRARC sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya 

yaitu penelitian HIRARC pada PT. Toyota Astra Motor oleh Purnama (2017). Pada 

penelitian ini berdasarkan variabel yang ada yaitu kemudahan pembacaan oleh operator, 

tingkat ketelitian identifikasi bahaya dan risiko, bentuk form identifikasi, waktu 

identifikasi, sasaran identifikasi, dan kemudahan penggunaannya dihasilkan yaitu metode 

HIRARC kurang mudah dibaca oleh operator, tingkat ketelitian identifikasi bahaya dan 

risikonya kurang detail, bentuk form identifikasinya simpel, waktu identifikasi yang 

digunakan lebih cepat, sasaran identifikasi lebih dominan terhadap faktor manusia, dan 

kemudahan penggunaanya aplikatif.  

      Supriyadi dan Ramdan (2017) melakukan penelitian menggunakan metode HIRARC 

pada divisi boiler dan mengklasifikasi jenis bahaya yang terdapat di dalamnya menjadi 

bahaya fisik, bahaya mekanis, bahaya listrik, serta bahaya kimia. Dalam divisi boiler ini 

ditemukan sekitar dua puluh satu area yang masing-masing area bahaya memiliki potensi 

bahaya sendiri-sendiri dengan sumber bahaya yang terdapat di dalamnya seperti debu batu 

bara, percikan api, radiasi panas, terjatuh, terjepit, percikan batu bara, kebisingan, listrik 

bertekanan tinggi, ledakan, terbakar, material panas, terkena bahan kimia, menghirup 

bahan kimia, uap panas, kebocoran pada steam drum, air panas, tekanan gas berlebih dan 

bara api. Namun, mayoritas nilai risiko pada divisi boiler masih dalam kategori risiko 

rendah dengan besar 43%, serta jenis bahaya yang paling besar dengan nilai 59% dari 

bahaya fisik.  
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      Alfatiyah (2017) meneliti manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada 

pekerjaan seksi casting di PT. XYZ yang terdapat di Serpong. Penelitian ini dilakukan pada 

5 tahapan kerja di seksi casting, yaitu proses core, LPDC (Low Pressure Die Casting), 

shotblast, cutting, serta grinding. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan, bahwa 

kategori tingkat bahaya substansial sebesar 60% terdapat pada tahapan proses core, LPDC, 

dan cutting. Ini menunjukkan bahwa tahapan tersebut memiliki potensi bahaya yang lebih 

tinggi daripada dua tahapan lainnya. Pengendalian risiko yang disarankan oleh peneliti 

adalah pembuatan Job Safety Analysis (JSA) serta pemberian reward kepada pekerja yang 

disiplin dalam penggunaan APD.   

      Ramadhan (2017) melakukan penelitian di perusahaan yang bergerak dalam pembuatan 

pressure vessel, heat exchanger, tower, storage tank, dan boiler. Yang telah menyadari 

pentingnya pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mencapai tujuan 

manajemen yaitu “zero accident”. Salah satu bagian dengan potensi bahaya yang mudah 

ditemui yaitu di section Marking Cutting. Peneliti memberikan usulan perbaikan 

menggunakan metode diagram tulang ikan  (fishbone diagram). Dari 15 langkah kerja yang 

ada, terdapat 2 aktivitas kerja yang masuk ke dalam extreme risk yaitu mata terkena gram 

dan mata terkena percikan api pada saat proses pemotongan. Untuk itu pengendalian yang 

dapat dilakukan adalah memodifikasi APD yang digunakan, namun tetap sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

      Martino, et al., (2014) melakukan penelitian analisis identifikasi bahaya kecelakaan 

kerja menggunakan pendekatan HIRARC di PT. Charoen Pokphand Indonesia yang 

letaknya berada di Semarang. Perusahaan telah melakukan upaya seperti mendirikan SHE 

(Safety Health Environment) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan internal satu 

bulan sekali, penyediaan APD, dan lain-lain, namun kecelakaan kerja masih saja terjadi. 

Ini memberi dampak beru[a kerugian langsung dan tidak langsung. Untuk itu diperlukan 

identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko (HIRARC) untuk meminimalisasi potensi 

bahaya yang ada. Analisa risiko dilakukan berdasarkan area kerja dan potensi yang ada di 

dalamnya. Sehingga, berdasarkan matriks risiko terdapat potensi bahaya dengan nilai 

tertinggi adalah dengan level ekstrim yaitu tabrakan dengan orang, objek, atau pun benda 

maupun kendaraan dalam pengoperasian forklit.   

      Pradhan (2016) meneliti mengenai model HIRARC sebagai keselamatan dan evaluasi 

risiko pada pembangkit listrik tenaga air. Bahaya yang terdapat pada pabrik pembangkit 
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listrik tenaga air agak bervariasi dan memiliki efek yang besar pada karyawan, fasilitas, 

dan lingkungan. Pengumpulan informasi untuk memastikan bahaya di area tertentu 

berdasar pada pemeriksaan tempat kerja melalui observasi dan wawancara, form checklist 

identifikasi bahaya, investigasi kecelakaan dan insiden, serta job hazard analysis. 

Sedangkan untuk penilaian risiko, likelihood di pabrik didasarkan pada pengalaman, 

analisis, dan pengukuran dari pengawas dan pekerja. Sebanyak 41 bahaya penting yang 

diidentifikasi menggunakan  teknik analisis checklist. Bahaya utama yang terdapat dalam 

pabrik pembangkita listrik tenaga air teridentifikasi sebagai kimia, fisik, listrik, biologi, 

dan ergonomic dengan persentase tertinggi pada bahaya fisik dengan 36,58%.  

      Bakri, et al., (2008) melakukan penelitian mengenai HIRARC sebagai alat dalam 

menerapkan keslamatan kerja pada industri konstruksi. Beberapa metode diadaptasi untuk 

menunjukkan efektivitas penggunaan HIRARC dalam mengurangi kecelakaan situs 

konstruksi. Wawancara telah dilakukan dengan 10 personel kunci yang berbeda yang telah 

menerapkan HIRARC di 10 proyek konstruksi yang berbeda di Malaysia. Bagian-bagian 

yang dilakukan dimulai dari menentukan tingkat implementasi HIRARC yang telah 

dilakukan, memberikan pendapat mengenai efektivitas HIRARC dengan skala Likert 1-5, 

mewawancarai 26 responden dari 10 proyek konstruksi yang ada untuk mendapat umpan 

balik sehingga memperkuat efektivitas HIRARC, dan yang terakhir membandingkan 

kinerja keselamatan menggunakan HIRARC dan tidak menggunakan HIRARC. 

Kesimpulan yang didapat adalah penggunaan HIRARC menunjukkan efektivitasnya dalam 

mengurangi kecelakaan di lokasi konstruksi serta terbukti efektif dalam mengendalikan 

bahaya dan mengarah ke minimisasi kecelakaan konstruksi. 

      Kuang, et al., (2010) melakukan penelitian mengenai promosi HIRARC dalam 

pencapaian “zero accident” dalam proyek konstruksi. Dijelaskan bahwa implementasi 

HIRARC sangat berafiliasi pada filosofi dasar dari teori Domino, yaitu serangkaian 

kejadian yang satu bergantung pada yang lain. Dengan menghapus bagian ketiga Domino 

(tindakan tidak aman atau faktor bahaya fisik) melalui penerapan HIRARC di lokasi 

konstruksi sebenarnya mengambil satu domino dari seri, yang akan mencegah kecelakaan 

terjadi. Hasil yang didapat dari penelitian adalah bahwa HIRARC memang efektif dalam 

mengelola keselamatan dan mengurangi kecelakaan di lokasi konstruksi. Dengan memiliki 

sistem manajemen keselamatan yang baik seperti HIRARC, industri konstruksi dapat 
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berusaha untuk perbaikan yang lebih baik, mendefinisikan kembali citranya dan 

mengarahkan dirinya dalam memenuhi industri kecelakaan nol dalam waktu dekat. 

      Ahmad, et al., (2016) melakukan penelitian yang melibatkan dua pembangkit listrik 

tenaga batu bara yang didirikan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan listrik yang 

semakin meningkat dan membantu mempertahankan cadangan listrik yang dibutuhkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa risiko yang memiliki level tinggi 

dan ekstrim direkomendasikan untuk pengendalian risiko. Kewajiban perusahaan tidak 

hanya menanggung risiko dan langkah-langkah pengendalian, namun juga menanggung 

biaya apabila terjadi kecalakaan maupun insiden nyaris di pabrik. 

      Heberd, et al., (2016) melakukan penelitian mengenai HIRARC pada jalan di UiTM 

Shah Alam dikarenakan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas pada daerah tersebut. 

HIRARC dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat risiko melalui 

pengamatan di tempat dengan bantuan matriks risiko. HIRARC dilakukan dengan 

mengidentifikasi area kampus, bahaya, dan efek dari bahaya yang ada. Untuk kemudian 

diberikan rekomendasi pengendalian risiko yang telah disesuaikan dengan nilai risiko yang 

ada. Berdasarkan hasil, dapat dinyatakan bahwa meskipun pola kecelakaan di jalan di 

UiTM Shah Alam telah menurun tetapi dari hotspot yang telah diidentifikasi dengan 

menggunakan sistem informasi geografis menunjukkan meningkatnya angka kecelakaan 

per tahun. Pihak berwenang perlu memperhatikan hal ini dengan mempertimbangkan lalu 

lintas yang tepat selama perencanaan untuk memastikan keselamatan jalan dan dengan 

demikian meminimalkan kecelakaan di jalan di UiTM Shah Alam.       
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Pada tabel 2.1 di bawah ini merupakan rincian kajian induktif dari penelitian terdahulu yang terdiri dari tahun penelitian dilakukan, judul 

penelitian, metode yang digunakan, subjek dan objek yang dituju.  

 

Tabel 2. 1 Kajian Induktif 

No Tahun Peneliti Judul Penelitian Jenis Penelitian Subjek Objek 

1 2017 Deddi Septian 

Purnama 

Analisa Penerapan Metode 

HIRARC DAN HAZOP dalam 

Kegiatan Identifikasi Potensi 

Bahaya Dan Resiko Pada Proses 

Unloading Unit Di PT. Toyota 

Astra Motor 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

20 karyawan 

Proses Unloading 

Unit 

PT. Toyota Astra Motor 

2 2017 Supriyadi & Fauzi 

Ramdan 

Identifikasi Bahaya Dan Penilaian 

Risiko Pada Divisi 

Boiler Menggunakan Metode 

Hazard Identification 

Risk Assessment And Risk Control 

(HIRARC) 

Pendekatan 

kualitatif 

Karyawan Divisi 

Boiler 

Proses produksi Divisi 

Boiler 

3 2017 Rini Alfatiyah Analisis Manajemen Risiko 

Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja Dengan Menggunakan 

Metode HIRARC Pada Pekerjaan 

Seksi Casting 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

Pekerja proses 

pekerjaan seksi 

casting 

PT. XYZ Unit Serpong 

4 2017 Fajri Ramadhan Analisis Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

Menggunakan Metode Hazard 

Identification Risk Assessment 

and Risk Control (HIRARC) 

Kualitatif  Karyawan section 

marking cutting 

Perusahaan bidang 

pembuatan pressure 

vessel 
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No Tahun Peneliti Judul Penelitian Jenis Penelitian Subjek Objek 

5 2014 Pandu Martino, 

Dyah Ika Rinawati, 

& Rani Rumita. 

Analisis Identifikasi Bahaya 

Kecelakaan Kerja Menggunakan 

Job Safety Analysis (JSA) Dengan 

Pendekatan Hazard Identification, 

Risk 

Assessment And Risk Control 

(HIRARC) 

di PT. Charoen Pokphand 

Indonesia- Semarang 

Semi kuantitatif Karyawan proses 

produksi  

PT. Charoen Pokphand 

Indonesia- Semarang 

6 2016 Priyanka Pradhan A HIRARC Model For Safety And 

Risk Evaluation At a 

Hydroelectric Power Generation 

Plant 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

Pekerja pada 

stasiun listrik 

Pabrik Pembangkit 

Tenaga Listrik di 

Pahang, Malaysia 

7 2008 Ahmadon Bakri, 

Rosli Mohamad Zin, 

Wahid Omar, dan 

Lee Chia Kuang 

Hirarc: A Tool Of Safety 

Imporvement In The Construction 

Industry 

Kuantitatif 10 personel kunci 

di proyek 

konstruksi 

berbeda  

10 Proyek konstruksi 

yang berbeda di 

Malaysia 

8 2010 Lee Chia Kuang, 

Hasahudin Hassan, 

& Nurhaizan Mohd 

Zainudin 

Towards Zero Accidents In 

Construction Projects: 

Promoting HIRARC 

As An Effective Tool To Reduce 

Accidents 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

6 proyek 

konstruksi tidak 

menggunakan 

HIRARC dan 10 

proyek konstruksi 

menggunakan 

HIRARC 

Proyek konstruksi di 

Malaysia 

9 2016 Asmalia Che 

Ahmad, Ida Nianti 

Mohd Zin, 

Muhammad Kamil 

Hazard Identification, Risk 

Assessment And Risk Control 

(HIRARC) 

Accidents At Power Plant 

Kuantitatif Karyawan pabrik 

pembangkit listrik 

tenaga batu bara 

2 pabrik pembangkit 

listrik tenaga batu bara 

yang berbeda 
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No Tahun Peneliti Judul Penelitian Jenis Penelitian Subjek Objek 

Othman, & Nurul 

Huda Muhamad 

10 2016 Amir Heberd, 

Ahmad Razali, 

Sundara Rajan 

Mahalingam, Chua 

Say Tiong & 

Kamaruddin Arshad 

Hazard Identification Risk 

Analysis And Risk Control Of 

Road Accidents At Uitm Shah 

Alam 

kualitatif Jumlah kendaraan 

dan kasus 

kecelakaan yang 

terjadi 2009-2012  

Jalan di sekitar 

Universiti Teknologi 

Mara (UiTM), Shah 

Alam 
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2.2 Tempat Kerja 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja pada Pasal 1 

Ayat 1, bahwa tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, 

bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja 

untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, 

baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang 

berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat 

2, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana : 

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan 

atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau 

peledakan;  

b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan 

bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, 

menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;  

c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran 

rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau 

terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan 

persiapan;  

d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, 

pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan 

kesehatan;  

e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan, gas, minyak, panas 

bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun di dasar 

perairan;  

f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui 

terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;  

g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, 

bandar udara dan gudang;  

h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;  

i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;  

j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;  

k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena 

pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;  
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l. dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;  

m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan 

angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;  

n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;  

o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar, 

televisi, atau telepon;  

p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang 

menggunakan alat teknis;  

q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan 

listrik, gas, minyak atau air; dan  

r. diputar film, di pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang 

memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.  

      Pada dasarnya, tempat kerja merupakan tempat untuk bekerja dimana terdapat tiga 

unsur pokok yaitu : 

1. Adanya tempat kerja dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha 

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana 

3. Terdapat sumber bahaya di tempat kerja tersebut  

      Kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak harus usaha yang bermotifkan keuntungan, 

namun dapat merupakan usaha yang bersifat sosial. Kemudian, tenaga kerja yang 

dimaksud disini tidak harus selalu berada di tempat kerja tersebut terus-menerus, namun 

tenaga kerja yang ada dapat bersifat sementara seperti hanya untuk mengontrol pada 

waktu yang ditentukan maupun hanya merupakan tamu yang hanya singgah seperti 

pekerja praktek sementara waktu. Apabila seperti itu, sudah jelas pasti terdapat sumber 

bahaya yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu masih 

berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Pasal 13, “Barang siapa akan memasuki 

sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselematan kerja dan 

memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. 
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2.3 Bahaya (Hazard) 

Siahaan (2008) mengemukakan bahwa hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau 

keadaan yang dapat menimbulkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya 

kerugian.  Bahaya  juga  diartikan  oleh  Tranter  (2004)   sebagai   potensi   dari 

rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau 

kerugian.   Jika  salah   satu   bagian   dari  rantai   kejadian   hilang,   maka   suatu 

kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat dimana-mana baik di tempat kerja 

atau  di  lingkungan,  namun  bahaya  hanya  akan  menimbulkan  efek  jika  terjadi 

sebuah kontak atau eksposur. Kemudian, definisi bahaya (hazard) menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 adalah sifat-sifat 

intrinsik dari suatu zat atau proses yang berpotensi dapat menyebabkan kerusakan atau 

membahayakan. Hal ini termasuk bahan kimia (toksisitas, korosifitas), fisik (daya ledak, 

listrik, dapat terbakar), biologis (dapat menginfeksi), dan lain-lain. Bahaya (hazard) 

dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis: 

a. Bahaya fisik (Physical hazards): meliputi kebisingan, radiasi (pengion, elektro-

magnetik atau bukan pengion), temperature ekstrim, getaran dan tekanan. 

b. Bahaya kimia (Chemical hazards): melalui banyak cara, bahaya kimia dapat 

merusak pada kesehatan maupun properti. Beberapa dari cara ini adalah daya 

ledakan, dapat terbakar, korosif, oksidasi, daya racun, toksisitas, karsinogen. 

c. Bahaya biologi (Biological hazards): terutama melalui reaksi infeksi atau alergi. 

Bahaya biologi termasuk virus, bakteri, jamur dan organisme lainnya. Beberapa 

bahaya biologi seperti AIDS atau Hepatitis B, C secara potensial dapat mengancam 

kehidupan. 

d. Bahaya ergonomi (Biomechanical hazards): bahaya ini berasal dari desain kerja, 

layout maupun aktivitas yang buruk. Contoh dari permasalahan ergonomi meliputi 

postur tidak netral, manual handling, layout tempat kerja dan desain pekerjaan. 

e. Bahaya psikososial (Psychological hazards): seperti stres, kekerasan di tempat 

kerja, jam kerja yang panjang, transparansi, akuntabilitas manajemen, promosi, 

remunerasi, kurangnya kontrol dalam mengambil keputusan tentang pekerjaan 

semuanya dapat berkontribusi terhadap performa kerja yang buruk. 

     Secara efektif menghilangkan bahaya dalam suatu sistem dapat membantu mencegah 

terjadinya kecelakaan. Diperlukan analisa komponen dasar bahaya dan mencari 

mekanisme bahaya yang berubah menjadi sebuah kecelakaan. Bahaya memiliki tiga 
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komponen dasar yaitu, unsur bahaya (Hazard Element), mekanisme inisiasi (Initiating 

Mechanism), target dan ancaman (Target and Threat). Semua komponen yang tersebut 

dapat membantu untuk membangunkan bahaya dari keadaan tidak aktif menjadi 

keadaan aktif, hingga akhirnya menimbulkan kecelakaan. Jadi, dengan menghilangkan 

salah satu komponen, bahaya dapat dieliminasi serta kebalikannya (Yunxiao & Ming, 

2012).  

 

2.4 Kecelakaan (Accident) 

Menurut M. Sulaksmono (1997) dalam Anizar (2009) kecelakaan adalah suatu kejadian 

tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah 

diatur. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/98, 

kecelakaan ialah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang 

dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Menurut Anizar (2009) terdapat 

dua faktor penyebab kecelakaan yaitu unsafe action (faktor manusia) dan unsafe 

condition (faktor lingkungan). Unsafe Action dapat disebabkan oleh ketidak-

seimbangan fisik tenaga kerja, kurangnya pendidikan seperti kurangnya pengalaman, 

menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan, menjalankan pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan keahliannya, pemakaian alat pelindung diri (APD) hanya berpura-

pura, dsb. Sedangkan, unsafe condition dapat disebabkan oleh peralatan yang sudah 

tidak layak pakai, pengamanan gedung yang kurang standar, kondisi suhu yang 

membahayakan, dll.  

 

2.5 Risiko (Risk) 

Menurut AS/NZS 4360:1999, risiko (risk) adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan 

mempunyai dampak terhadap sasaran, diukur dengan hukum sebab akibat. Yang 

menurut Veland & Aven (2017), Konsep risiko memiliki dua elemen utama yaitu 

konsekuensi (Consequences) yang kaitannya pada nilai kepentingan serta elemen 

lainnya ketidakpastian (Uncertainty). Tidak pernah ada kefsepakatan universal untuk 

memahami risiko dengan cara ini, namun ini merupakan perspektif umum mengenai 

risiko, yang mencakup sebagian besar definisi risiko umum lainnya.  

      Menurut Lokobal, et al., (2014), risiko mengarah pada ketidakpastian tentang 

terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu dimana peristiwa yang terjadi tersebut 
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menyebabkan kerugian, baik kerugian yang kecil maupun kerugian yang besar. Risiko 

selalu dikaitkan dengan hal yang negatif.   

 

2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu promosi, perlindungan dan 

peningkatan derajat kesehatan yang setinggi tingginya mencakup aspek fisik, mental, 

dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. Pelaksanaan K3 

merupakan bentuk penciptaan tempat kerja yang aman, bebas dari pencemaran 

lingkungan sehingga mampu mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

(International Labour Organization, 1998). Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012, K3 adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya 

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.   

      Menurut jurnal karangan Jilcha & Kitaw (2017), filsuf Jerman Schopenhauer, 

menekankan pada pentingnya kesehatan dengan menyatakan bahwa ''Kesehatan 

bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan, semuanya bukan apa-apa”. Oleh karena itu 

definisi spesifik tentang kesehatan, keselamatan dan integrasi keduanya dapat dilihat 

sebagai pendekatan holistik terhadap total kesejahteraan karyawan di tempat kerja. 

Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang K3 bahwa setiap tenaga kerja 

berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 

      Menurut Mangkunegara (2002) bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah sebagai berikut: 

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik 

secara fisik, sosial, dan psikologis. 

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif 

mungkin. 

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. 

e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau 

kondisi kerja. 

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja 
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      Selain itu, praktik keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan karyawan dapat 

membawa keuntungan finansial. Karena, jika personil tidak mengikuti praktik yang aman 

dan menjaga kesehatan mereka, ini bisa membuat kerugian pada pendapatan karena 

kurangnya produktivitas serta biaya yang harus dikeluarkan untuk kompensasi rumah 

sakit (Hanim, et al., 2016). Adapun syarat-syarat keselamatan kerja berdasarkan Undang-

Undang tentang K3 pasal 3 ayat 1 tahun 1970, sebagai berikut :  

a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; 

b. mencegah, mengurangi dan memadam kan kebakaran; 

c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; 

d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau 

kejadian-kejadian lain yang berbahaya 

e. memberi pertolongan pada kecelakaan; 

f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; 

g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, 

debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan 

getaran; 

h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun 

psychis, peracunan, infeksi dan penularan; 

i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; 

j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; 

k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; 

l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; 

m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses 

kerjanya; 

n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau 

barang; 

o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; 

p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan 

penyimpanan barang; 

q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; 

r. menyeseuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya 

kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 
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2.7 Kewajiban dan Hak 

2.7.1 Kewajiban Pengurus 

Menurut Undang-Undang tentang K3 Pasal 1 Ayat (2) tahun 1970, pengurus ialah 

orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya 

yang berdiri sendiri. Kemudian pada Bab X Pasal 14 mengenai kewajiban pengurus, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat 

keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua 

peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, 

pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk 

pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja; 

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinannya, semua gambar keselamatan 

kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat 

yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli 

Keselamatan Kerja; 

c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan 

pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi 

setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-

petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli 

keselamatan kerja.  

 

2.7.2 Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Pasal 1 

Ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian pada ayat setelahnya, pekerja/buruh 

adalash setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Kewajiban dan hak dari tenaga kerja tertuang dalam Undang-Undang tentang 

Keselamatan Kerja Bab VIII Pasal 12, yang berisi sebagai berikut : 

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli 

keselamatan kerja; 

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan; 
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c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja 

yang diwajibkan; 

d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan 

kesehatan yang diwajibkan; 

e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syacat keselarnatan dan kese-

hatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya 

kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-

batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan. 

      Hak tenaga kerja tidak hanya dijelaskan sesuai dengan ayat d dan ayat e di atas, 

namun pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 86 juga dijelaskan mengenai 

hak setiap pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas : 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. moral dan kesusilaan; dan 

c. perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama.  

 

2.8 SMK3 

SMK3 merupakan singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 87, setiap perusahaan 

wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi 

dengan sistem manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 50 Tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan 

secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 

kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Menurut Pasal 5 

Ayat 2, perusahaan yang memiliki kewajiban menerapkan SMK3 sebagai berikut : 

a. memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau 

b. mempunyai potensi bahaya tinggi. 

      Menurut Pasal 2, penerapan SMK3 bertujuan untuk :  

a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; 

b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan 

melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; 

serta 
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c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong 

produktivitas. 

       

2.9 P2K3 

Peraturan yang mengatur mengenai P2K3 adalah Permenaker No. PER-04/MEN/1987 

Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan 

ahli keselamatan kerja. P2K3 atau singkatan dari Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah 

kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling 

pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa : 

(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pegurus wajib mebentuk 

P2K3. 

(2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah : 

a. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau 

lebih; 

b. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 

orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai 

risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan 

penyinaran radio aktif.  

 

 

2.10 HIRARC 

Menurut Nurmawanti (2013), HIRARC merupakan metode dalam mencegah atau 

meminimalisir kecelakaan kerja yang berisi gabungan dari hazard identification, risk 

assessment dan risk control atau identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian 

risiko. Tahap dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi 

sumber bahaya nya sehingga di dapatkan resikonya, kemudian akan dilakukan penilaian 

resiko dan pengendalian resiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada 

setiap jenis pekerjaan. 
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2.10.1 Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Menurut Harrianto (2010), identifikasi bahaya adalah suatu proses yang dilaksanakan 

untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Identifikasi bahaya 

merupakan langkah dasar dalam pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. 

Tanpa mengenal bahaya, maka risiko tidak dapat ditentukan sehingga upaya 

pencegahan dan pengendalian risiko tidak dapat dijalankan (Ramli, 2010). Identifikasi 

bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain (Supriyadi & Ramdan, 2017) : 

a. Mengurangi peluang kecelakaan, karena identifikasi bahaya berkaitan dengan 

faktor penyebab kecelakaan. 

b. Untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari 

aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam 

menjalankan operasi perusahaan. 

c. Sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan 

pengamanan yang tepat dan efektif. Dengan mengenal bahaya yang ada, 

manajemen dapat menentukan skala prioritas penanganannya sesuai dengan 

tingkat risikonya sehingga diharapkan hasilnya akan lebih efektif. 

d. Memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam 

perusahaan kepada semua pihak khususnya pemangku kepentingan. Dengan 

demikian mereka dapat memperoleh gambaran mengenai risiko suatu usaha yang 

akan dilakukan. 

 

2.10.2 Penilaian Risiko 

Penilaian risiko dilaksanakan setelah dilakukannya identifikasi bahaya yang terdapat 

di tempat kerja. Penilaian risiko (Risk Assessment) merupakan proses penilaian yang 

digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan 

untuk memastikan kontrol risiko dari proses, operasi atau aktivitas yang dilakukan 

berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment yaitu 

Likelihood (L) dan Consequence (C). Likelihood menunjukkan seberapa mungkin 

kecelakaan itu terjadi, sedangkan Severity atau Consequence menunjukkan seberapa 

parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari Likelihood dan Consequences  

akan digunakan untuk menentukan Risk Rating atau Risk Level. (Wijaya et.al dalam 

Ramadhan, 2017). Berikut ini merupakan kriteria yang diperlukan dalam penilaian 

risiko :  
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a. Likelihood 

Pada tabel 2.2 di bawah ini, merupakan tabel yang menunjukkan kriteria  

likelihood atau seberapa mungkin (frekuensi) kecelakaan itu dapat terjadi 

menurut standar Australian / New Zealand Standard 4360:2004. Kriteria 

likelihood yang ada dari yang terkecil yaitu rare, unlikely, moderate, likely, dan 

almost certain.  

 

Tabel 2. 2 Kriteria Likelihood 

TINGKATAN KRITERIA PENJELASAN 

5 Almost certain Suatu  kejadian  pasti akan  terjadi  pada  

semua  kondisi/setiap   kegiatan  yang  

dilakukan. 

4 Likely Suatu kejadian mungkin akan terjadi 

pada hampir semua kondisi. 

3 Moderate Suatu kejadian akan terjadi pada 

beberapa kondisi tertentu/sewaktu-

waktu 

2 Unlikely Suatu   kejadian    mungkin   terjadi   pada   

beberapa   kondisi   tertentu,  namun   

kecil kemungkinan terjadinya. 

1 Rare Suatu insiden mungkin dpt terjadi pada 

suatu kondisi yang khusus/luar biasa/ 

setelah bertahun-tahun. 

         Sumber : AS/NZS 4360:2004 

 

b. Tabel Consequence 

Pada tabel 2.3 di bawah ini, merupakan tabel yang menunjukkan kriteria 

consequence atau seberapa parah dampak dari  kecelakaan yang ada menurut 

standar AS/NZS 4360:2004. Kriteria consequence yang ada dari tingkatan yang 

terkecil yaitu insignificant, minor, moderate, major, dan catastrophic. 

 

Tabel 2. 3 Kriteria Consequence 

TINGKATAN KRITERIA PENJELASAN 

1 Insignificant Tidak terjadi cidera, kerugian materi 

sangat kecil, tidak menyebabkan 

hilangnya hari kerja. 

2 Minor  Memerlukan perawatan P3K, kerugian 

materi sedang, masih bisa bekerja di shift 

yang sama. 
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TINGKATAN KRITERIA PENJELASAN 

3 Moderate Cidera sedang, memerlukan perawatan 

medis, kerugian materi cukup besar, 

kehilangan hari kerja (< 3 hari). 

4 Major Cidera mengakibatkan cacat atau 

hilangnya fungsi tubuh secara total, 

kerugian materi besar, kehilangan hari 

kerja 3 hari atau lebih. 

5 Catastrophic Menyebabkan kematian, kerugian materi 

sangat besar yang berdampak panjang, 

kehilangan hari kerja selamanya.  

Sumber : AS/NZS 4360:2004 

 

c. Matriks Risiko (Risk Matrix) 

Pada tabel 2.4 di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan matriks risiko 

yang terdiri perkalian antara likelihood dan consequence. Untuk nilai terkecil 

adalah 1 dan nilai terbesar adalah 25.  

 

Tabel 2. 4 Risk Matrix 

Likelihood 

Consequence 

Insignificant 

(1) 

Minor 

(2) 

Moderate 

(3) 

Major  

(4) 

Catastrophic 

(5) 

Almost 

certain (5) H H E E E 

Likely (4) M H H E E 

Moderate (3) L M H E E 

Unlikely (2) L L M H E 

Rare (1) L L M H H 

          Sumber : AS/NZS 4360:2004 

 

      Tabel 2.4 di atas merupakan tabel yang memuat nilai risiko dari hasil perkalian 

yang telah dilakukan pada penilaian risiko. Matriks risiko memuat keterangan 

sebagai berikut : 
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a) E adalah Extreme atau ekstrim dengan warna merah yaitu memerlukan 

perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak, dan penanganan dengan 

segera / kondisi darurat. 

b) H adalah High atau tinggi dengan warna biru yaitu memerlukan perhatian  dari   

pihak   manajemen   dan   melakukan   tindakan   perbaikan secepat   mungkin.  

c) M adalah Moderate atau sedang dengan warna kuning yaitu tidak melibatkan 

manajemen puncak, namun sebaiknya segera  diambil tindakan  penanganan / 

kondisi  bukan darurat. 

d) L adalah Low atau rendah dengan warna hijau yaitu risiko cukup ditangani 

dengan prosedur rutin yang berlaku.    

 

2.10.3 Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko (Risk Control) adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang 

terdapat dalam dalam lingkungan kerja. Hirarki pengedalian resiko adalah suatu 

urutan-urutan dalam pencegahan dan pengendalian resiko yang mungkin t  imbul 

yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan (Tarwaka, 2008). Hirarki atau 

metode yang dilakukan untuk mengendalikan risiko antara lain:  

 

 

Gambar 2. 1 Hirarki Pengendalian Risiko 

Sumber : http://www.safetyandhealthmagazine.com 

 

 

 

http://www.safetyandhealthmagazine.com/
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a. Eliminasi (Elimination)  

Eliminasi dapat didefinisikan sebagai upaya menghilangkan bahaya. Eliminasi 

merupakan langkah ideal yang dapat dilakukan dan harus menjadi pilihan utama 

dalam melakukan pengendalian risiko bahaya. Hal ini berarti eliminasi 

dilakukan dengan upaya mengentikan peralatan atau sumber yang dapat 

menimblkan bahaya.  

b. Substitusi (Substitution)  

Substitusi didefinisikan sebagai penggantian bahan yang berbahaya dengan 

bahan yang lebih aman. Prinsip pengendalian ini adalah menggantikan sumber 

risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih aman atau lebih rendah 

tingkat resikonya.  

c. Rekayasa Teknik (Engineering Control)  

Rekayasa / Engineering merupakan upaya menurunkan tingkat risiko dengan 

mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan atau proses kerja menjadi lebih 

aman. Ciri khas dalam tahap ini adalah melibatkan pemikiran yang lebih 

mendalam bagaimana membuat lokasi kerja yang memodifikasi peralatan, 

melakukan kombinasi kegiatan, perubahan prosedur, dan mengurangi frekuensi 

dalam melakukan kegiatan berbahaya. 

d. Administrative Control 

Pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja, 

seperti rotasi kerja, pelatihan, pengembangan standar kerja (SOP), shift kerja, 

dan housekeeping. 

e. Alat Pelindung Diri 

Pengendalian bahaya yang dilakukan untuk melindungi diri dari bahaya di 

lingkungankerja serta zat pencemar, agar tetap selalu aman dan sehat. 

Berdasarkan Permenakertrans No. PER 08 MEN VII 2010 pasal 1  bahwa Alat 

Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai 

kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian 

atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. 

 

 

 

 


