
BAB II  

KAJIAN LITERATUR 

2.1 Kajian Induktif 

Pada kajian induktif merupakan pembahasan tentang penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang menjadi rujukan bagi penelitian ini. Penelitian-penelitian 

tersebut dipilih berdasarkan rentang waktu, topik, bidang keilmuan, dan metode 

penelitian. Rentang waktu yang digunakan ialah penelitian dari tahun 2013 hingga 2018. 

Topik yang digunakan adalah cacat (defect). Bidang keilmuan yang digunakan adalah 

manufaktur dan faktor manusia (ergonomi). Dan metode yang digunakan adalah 

SHERPA dan HEART. 

Penelitian membuktikan bahwa terdapat dampak dari faktor manusia terhadap 

rancangan dan pengelolaan operasi manufaktur (Kolus, et al., 2018). Faktor manusia 

dapat mengurangi tingkat cacat sebesar 3% hingga 86%, bergantung pada karakteristik 

faktor manusia dan tingkat perbaikannya. Kerangka kerja teoritis dibangun untuk 

menjelaskan mekanisme hubungan antara faktor manusia dengan kualitas performansi 

sistem manufaktur. Penelitian tersebut menggunakan metode literatur dengan pencarian 

literatur yang sistematis. Literatur yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 73 

penelitian dari beberapa disiplin ilmu yaitu teknik, pengelolaan operasi, dan faktor 

manusia atau ergonomi. Beberapa kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur 

adalah faktor manusia, manufaktur, dan kualitas. 

Kemudian, terdapat korelasi antara human error dan tingkat produksi pada proses 

perakitan (Saptari, et al., 2014). Korelasi tersebut dibuktikan melalui sebuah penelitian 

dengan beberapa tahap: observasi aliran proses, menghitung waktu siklus, dan 

mengklasifikasikan data cacat kedalam beberapa kategori. Human error berkontribusi 
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sebanyak 17,69% sebagai penyebab cacat dengan total 97 cacat. Jumlah cacat akibat 

human error terjadi paling rendah saat tingkat produksi normal dan operator bekerja pada 

waktu siklus normal. Sedangkan human error akan meningkat jika tingkat produksi 

rendah atau berada dibawah tingkat produksi normal dan saat tingkat produksi melebihi 

normal. Hubungan antara tingkat produksi dan human error dapat direpresentasikan 

menggunakan U-model. 

Pembuatan model operatif untuk mengukur faktor manusia di proses perakitan telah 

dilakukan (Comberti & Demichela, 2018). Model tersebut digunakan untuk 

mengkuantifikasikan dampak dari faktor manusia yang bertujuan untuk mengurangi 

kesalahan operasional dan meningkatkan keselamatan. Dua faktor utama yang digunakan 

pada model tersebut adalah kompleksitas tugas dan kapabilitas manusia. Kompleksitas 

tugas adalah seluruh faktor yang terlibat termasuk diantaranya beban kerja fisik dan 

mental. Kapabilitas manusia adalah kemampuan fisik maupun kognitif yang dimiliki 

manusia. 

Terdapat berbagai metode untuk mengidentifikasi human error, salah satunya adalah 

SHERPA. SHERPA dapat digunakan untuk mengidentifikasi di berbagai industri seperti 

di industri minyak dan gas (Dadgar, et al., 2017). Penelitian pada industri minyak dan gas 

tersebut dilakukan di Khoy County, Iran. Didapatkan hasil sebanyak 113 kesalahan yang 

mungkin terjadi berdasarkan deskripsi tugas pekerja. Persentase error tertinggi adalah 

kategori tindakan sebesar 51,33% dan terendah adalah kategori komunikasi sebesar 

3,54%. Rekomendasi yang diberikan untuk mengurangi tingkat error adalah 

mengendalikan perhitungan perubahan rancangan peralatan, pelatihan secara berkala, 

memperbarui instruksi kerja, pengelolaan stres, dan menghindari kelelahan. 

Kemudian terdapat penelitian mengenai human error pada pengoperasian crane 

(Mandal, et al., 2015). Penelitian tersebut terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan 

pertama menggunakan HTA dan SHERPA untuk mengidentifikasi human error. Tahapan 

kedua adalah mengkuantifikasikan risiko terjadinya error yang telah diidentifikasi 

menggunakan fuzzy FMEA. Dan yang terakhir adalah membuat pemeringkatan error 

menggunakan metode fuzzy VIKOR. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

terdapat 21 human error yang teridentifikasi dengan error tertinggi sebanyak 12 adalah 
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kategori pemeriksaan (checking). Dan pemeringkatan menggunakan fuzzy bermanfaat 

untuk menentukan strategi mitigasi risiko. 

Metode SHERPA juga telah digunakan untuk membangun strategi rehabilitasi 

kompensasi kognitif pada pasien stroke (Hughes, et al., 2015). Subjeknya ialah pasien 

stroke dengan kerusakan otak bagian kiri dan kanan sejumlah 40 orang dan orang-orang 

yang sehat secara neurologi sejumlah 41 orang sebagai peserta kontrol. SHERPA 

digunakan untuk mengetahui kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pasien selama 

menjalani aktivitas hariannya. Pada penelitian tersebut, aktivitas harian difokuskan pada 

dua aktivitas, yaitu membuat dua cangkir teh. Hasil dari penelitian tersebut dapat 

digunakan untuk membuat strategi dengan mengurangi atau mencegah terjadinya error. 

Penelitian menggunakan metode SHERPA juga telah digunakan pada studi kasus di 

industri semen (Pouya, et al., 2017). Subjeknya ialah kepala teknisi, pengawas, dan 

operator yang bekerja di ruangan pengendalian. Persentase erorr tertinggi sebanyak 

49,68% yaitu kategori tindakan. Diidentifikasi bahwa human error yang paling penting 

dan paling rentang adalah pengawasan pada pemecahan masalah oleh pengawas, 

penghapusan tanda peringatan oleh operator, dan pengadopsian metodologi pada saat 

terjadi situasi yang tidak normal oleh kepala teknisi. 

Penelitian menggunakan metode SHERPA dilakukan kepada tenaga medis di Iran 

(Kermani, et al., 2016). Objek yang diteliti ialah kesalahan yang dilakukan perawat yang 

bertugas di ruang gawat darurat di Rumah Sakit Amiralmomenin, Iran. Terdapat 65 tugas 

dan 231 error yang telah diidentifikasi. Kategori error yang paling sering terjadi ialah 

kategori tindakan dengan persentase sebesar 59,3%. Dan error pengecekan menempati 

tingkat tertinggi risiko yang paling tidak diinginkan. Maka, error kategori tindakan dan 

pengecekan harus menjadi prioritas pada saat pengendalian dan pengurangan error 

perawat di ruang gawat darurat. 

Proses mengkuantifikasi probabilitas human error pada stasiun pengisian bahan bakar 

LPG dilakukan menggunakan fuzzy HEART (Kumar, et al., 2017). Metode HEART 

digunakan untuk menganalisis tugas-tugas dan mengkuantifikasikan probabilitas human 

error yang dapat mengganggu proses. Kemudian implikasi fuzzy digunakan untuk 
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menghilangkan ketidakpastian dengan mendefinisikan dari pendapat ahli. Hasil dari 

penelitian tersebut berguna untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam rangka 

pencegahan error yang efektif dari segi biaya dan mudah untuk diimplementasikan. 

Terdapat sebuah penelitian yang membandingkan antara metode HEART dengan 

metode CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) (Pouya & Habibi, 

2015). Penelitian tersebut mengambil studi kasus pada industri semen khususnya ruangan 

pengendalian. Disimpulkan bahwa probabilitas kesalahan tertinggi untuk operator adalah 

pemantauan dan pengendalian, pengendalian papan peringatan, dan untuk supervisor 

adalah berkoordinasi dalam pemecahan masalah. Kesimpulan tersebut didapatkan dari 

kedua metode yang digunakan. Terkait dengan metode, HEART memiliki superioritas. 

Namun CREAM lebih padan untuk digunakan pada studi kasus tersebut karena memiliki 

evaluasi yang lebih luas dan error yang terdeteksi lebih banyak. 

Pengidentifikasian human error pada industri tekstil dilakukan menggunakan metode 

HEART (Sufa, et al., 2014). Industri tekstil disini menggunakan studi kasus pada salah 

satu produsen benang dan berfokus pada salah satu proses yaitu proses mesin ring yarn. 

Didapatkan hasil probabilitas human error per-operator dengan rentang 0,36 (operator 9) 

hingga 0,78 (operator 6). Sedangkan probabilitas human error pada tugas yang harus 

dikerjakan memiliki nilai tertinggi pada tugas menyambung benang dengan benar dengan 

probabilitas 0,11. Penyebab dari human error yang terjadi adalah beban kerja, kondisi 

mesin, dan lingkungan kerja. 

Kemudian metode HEART juga digunakan untuk mengidentifikasi human error pada 

industri penghasil pipa baja (Masitoh, et al., 2013). Penelitian tersebut berfokus pada 

bagian welding. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat keandalan operator adalah sebesar 

0,025 yang mana masih rendah. Sehingga dibutuhkan perbaikan pada sistem kerja. Secara 

lebih detail, usulan yang diberikan adalah memberikan pelatihan, memberikan fan 

exhaust, mengganti mesin motor listrik, dan melakukan perawatan mesin secara berkala. 

Penelitian selanjutnya dilakukan terhadap proses produksi menggunakan metode 

SHERPA dan HEART (Alatas & Putri, 2017). Proses produksi yang diteliti bertempat di 

PT. Indofood Fritolay Makmur. Didapatkan nilai HEP tertinggi yaitu 0,6716 pada proses 
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produksi penggorengan. Berdasarkan hasil, peneliti merekomendasikan untuk 

memberikan training dan menambahkan timer agar kualitas tetap terjaga. 

Probabilitas human error dapat diidentifikasi untuk mencegah dan mengurangi 

kecelakaan kerja. Salah satunya dilakukan menggunakan metode HEART dan penentuan 

rekomendasi menggunakan AHP dengan studi kasus penelitian dilakukan di perusahaan 

air minum dalam kemasan (Alfiansyah, et al., 2016). Penelitian tersebut berfokus pada 

area 3 produksi air minum 240 ml. HEP tertinggi didapatkan senilai 1,49 yang terjadi 

pada area proses sheet masker. Analisis perbaikan difokuskan pada HEP tertinggi dan 

didapatkan tiga rekomendasi prioritas yaitu pembuatan instruksi kerja tiap tugas, 

melakukan uji pengetahuan keselamatan kerja, dan pemberian pelatihan. 

Penggunaan metode HEART dapat dikombinasikan dengan metode Job Safety 

Analysis (JSA) seperti yang dilakukan pada penelitian pengurangan human error pada 

kecelakaan kerja di departemen produksi produsen paving (Rohmawan & Palupi, 2016). 

Tahapan penelitian tersebut adalah pengkuantifikasian human error dengan metode 

HEART dan dilanjutkan dengan metode JSA untuk usulan perbaikan. Didapatkan hasil 

HEP tertinggi sebesar 0,86 yaitu pada pekerjaan mengambil batu dari mesin molen. 

Usulan perbaikan yang diberikan adalah pengadaan alat pelindung diri, rancang ulang 

mesin, penambahan alat, dan pembuatan standar prosedur operasi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa 

penelitian terhadap kesalahan manusia pada industri manufaktur khususnya produsen alat 

musik masih belum dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan penelitian terhadap kesalahan 

manusia pada industri manufaktur produsen alat musik. Penelitian menggunakan metode 

SHERPA dan HEART yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

2.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Kesalahan Manusia (Human Error) 

Kesalahan manusia atau human error merupakan suatu kejadian atau kemungkinan 

kejadian yang dapat mengurangi efektivitas keamanan atau performansi suatu sistem 
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(Sanders & McCormick, 1993). Terdapat klasifikasi human error, yaitu (Sutalaksana, 

1979): 

1. Sistem Induced Human Error: merupakan mekanisme suatu sistem yang mana 

manusia mungkin melakukan kesalahan. 

2. Desain Induced Human Error: merupakan terjadinya kesalahan akibat rancangan 

yang kurang baik. 

3. Pure Human Error: merupakan suatu kesalahan yang murni karena manusianya. 

Penyebabnya antara lain kemampuan, pengalaman, dan kondisi psikologisnya. 

 

2.2.2 Hierarchical Task Analysis 

Hierarchical Task Analysis (HTA) merupakan teknik untuk menggambarkan pekerjaan 

dengan sistematis dan terstruktur (Annett & Duncan, 1967). Teknik tersebut kerap 

digunakan karena dapat menuliskan pekerjaan secara rinci, mudah, dan tepat sasaran 

(Findiastuti, et al., 2008). Terdapat beberapa langkah untuk membuat HTA, yaitu 

(Stanton, et al., 2005): 

1. Tentukan tujuan dari analisis.  

HTA tidak hanya untuk menuliskan bagaimana pekerjaan biasa dilakukan, tetapi juga 

mengidentifikasi performansi aktual maupun potensi kegagalan dari performansi 

yang ditunjukkan. Tentukan tujuan secara keseluruhan dengan batasan-batasannya. 

2. Tentukan tujuan pekerjaan dan kriteria performansi. 

Tentukan ruang lingkup tujuan pekerjaan, apakah setiap aktivitas pekerjaan 

melibatkan aktivitas perawatan, aktivitas pada saat pekerjaan berjalan tidak normal 

atau mengalami gangguan. 

3. Identifikasi sumber informasi pekerjaan. 

Sumber utama merupakan instruktor senior yang didukung manual pekerjaan secara 

spesifik dan standar prosedur operasi. 

4. Kumpulkan data dan buat draft dekomposisi menggunakan tabel atau diagram. 

5. Identifikasi pekerjaan utama yang akan dianalisa. 

6. Uraikan pekerjaan utama menjadi sub pekerjaan dan bangun plans. Plans berfungsi 

untuk menjelaskan rangkaian pekerjaan yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. 
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7. Berhentikan sub pekerjaan berdasarkan tingkat rinciannya (stopping rule). Stopping 

rule adalah aturan untuk membatasi sejauh mana pekerjaan harus diuraikan menjadi 

sub pekerjaan. 

8. Kelompokkan beberapa sub pekerjaan (jika terlalu detail) ke level yang lebih tinggi 

dari sub pekerjaan. 

9. Periksa kembali validitas dari dekomposisi yang telah dibuat kepada stakeholders. 

Berikut merupakan contoh pembuatan diagram HTA: 

0

1 2 3 4 5

3.1 3.2 3.3

Plan 0: do 1-2-3-4-5 in that order

 

Gambar 2.1 Contoh Diagram HTA 

2.2.3 Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach 

SHERPA merupakan akronim dari Systematic Human Error Reduction and Prediction 

Approach. SHERPA merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

kesalahan manusia (human error) dengan terstruktur melalui informasi mengenai 

deskripsi tugasnya. Metode tersebut dikembangkan oleh Embrey pada tahun 1986. 

Prosedur metode SHERPA ialah sebagai berikut (Stanton, et al., 2005): 

1. Langkah 1 : Hierarchical Task Analysis (HTA) 

Merupakan pekerjaan dan sub-pekerjaan yang dituliskan secara struktural (Annette 

& Duncan, 1967). Deskripsi tugas yang telah didapatkan kemudian diklasifikasikan 

menjadi lebih spesifik, dimulai dari level 0, 1, 2, dan seterusnya. 

2. Langkah 2 : Klasifikasi Tugas 
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Setelah dilakukan analisis dengan HTA, kemudian pekerjaan diklasifikasikan sesuai 

dengan kategori perilaku (behavior) seperti: 

a. Action: merupakan kesalahan karena individu tidak melakukan tugas dengan 

tepat. 

b. Retrieval: merupakan tindakan segera setelah terjadi kesalahan dengan 

mengembalikan sistem ke keadaan semula. 

c. Checking: merupakan tindakan kesalahan dimana individu tidak memerika 

dengan benar dan tepat waktu. 

d. Selection: merupakan tindakan kesalahan memilih pilihan yang salah atau lupa 

memilih langkah dalam proses pengendalian sistem. 

e. Information communication: merupakan tindakan kesalahan dalam proses 

berkomunikasi dengan bagian yang lain. 

3. Langkah 3 : Identifikasi Human Error (HEI) 

Setelah diklasifikasikan sesuai dengan kategori perilakunya, kemudian akan 

diidentifikasi menggunakan tabel HEI. Tabel HEI merupakan tabel yang berisi daftar 

tipe error dari masing-masing perilaku. 

Tabel 2.1 Jenis-jenis Error 

Error Type Code Explanation 

Action 

A1 Action too long / short 

A2 Action mistimed 

A3 Action in wrong direction 

A4 Action too little / too much 

A5 Misaligned 

A6 Right action on wrong object 

A7 Wrong action on right object 

A8 Action omitted 

A9 Action incomplete 

A10 Wrong action on wrong object 

Checking 

C1 Checking omitted 

C2 Checking incomplete 

C3 Right check on wrong object 

C4 Wrong check on right object 

C5 Check mistimed 

C6 Wrong check on wrong object 

Retrieval 

R1 Information not obtained 

R2 Wrong information obtained 

R3 Information retrieval incomplete 
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Error Type Code Explanation 

Communication 

I1 Message not transmitted 

I2 Wrong message transmitted 

I3 Message transmission incomplete 

Selection 
S1 Selection omitted 

S2 Wrong selection made 

 

4. Langkah 4 : Analisis Konsekuensi (Consequence Analysis) 

Merupakan tahap pertimbangan yang dilakukan oleh ahli atau expert. Pertimbangan 

berdasarkan konsekuensi dari tiap-tiap error yang telah diidentifikasi yang memiliki 

keterlibatan paling penting terhadap kesalahan yang dilakukan. 

5. Langkah 5 : Analisis Pemulihan (Recovery Analysis) 

Merupakan tahap penulisan tahapan tugas yang salah atau error dan terdapat 

kemungkinan untuk diadakan perbaikan. Jika terdapat perbaikan maka dituliskan, 

jika tidak terdapat perbaikan maka ditulis ‘none’. 

6. Langkah 6 : Analisis Probabilitas Ordinal (Ordinal Probability Analysis) 

Merupakan tahap pemberian nilai probabilitas yang terdiri dari low, medium, atau 

high. Jika error belum pernah terjadi sebelumnya, maka diberi nilai low (L). Jika 

error pernah terjadi sebelumnya, maka diberi nilai medium (M). jika error sering 

terjadi, maka diberi nilai high (H). Pemberian nilai berdasarkan data sebelumnya 

ataupun pendapat expert. 

7. Langkah 7 : Analisis Kritikal 

Jika konsekuensi dari kesalahan dapat berakibat critical, maka perlu dibuat sebuah 

catatan. 

8. Langkah 8 : Tabulasi 

Setelah semua analisis dilakukan, kemudian dibuat tabulasi berupa tabel yang diberi 

nama Tabulasi SHERPA. 

 

2.2.4 Human Error Assessment Reduction Technique 

HEART merupakan akronim dari Human Error Assessment and Reduction Technique. 

HEART merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mereduksi 

kesalahan manusia dan diperkenalkan oleh Williams pada tahun 1986 (Kirwan, et al., 

1997). Metode tersebut mempunyai prinsip bahwa tiap kali tugas yang dilakukan terdapat 
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kemungkinan gagal dan dipengaruhi oleh Error Producing Condition (EPC). Hasil dari 

HEART merupakan nilai HEP (Human Error Probability) untuk tiap-tiap faktor dan 

faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja mempunyai nilai HEP 

terbesar. Perhitungan HEP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan EPC (Error Producing Condition) 

Penentuan EPC dilakukan oleh expert. EPC merupakan tabel berisikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi error. Nilai EPC dapat lebih dari 1 yang mempengaruhi 

kesalahan. 

Tabel 2.2 EPC dan Nilainya 

No. Error Producing Conditions (EPC) Value of EPC 

1 
Tidak biasa dengan situasi dimana hal itu secara potensial 

penting, tetapi hanya sesekali terjadi atau baru terjadi 
17 

2 
Waktu yang tersedia terbatas atau singkat untuk mendeteksi dan 

mengoreksi kesalahan 
11 

3 
Rendahnya rasio antara penerimaan informasi (signal) terhadap 

gangguan (noise) sekitar 
10 

4 
Adanya penekanan/penolakan terhadap informasi atau 

keunggulan yang mana terlalu mudah untuk diterima 
9 

5 
Tidak adanya alat-alat yang menyampaikan secara fungsional 

kepada operator 
8 

6 
Ketidaksesuaian antara suatu model operator pada umumnya 

dengan apa yang dibayangkan perancang 
8 

7 
Tidak adanya alat untuk membalikkan tindakan yang tidak 

diinginkan 
8 

8 

Kapasitas yang berlebihan dalam saluran, khususnya salah 

satunya diakibatkan oleh informasi yang datang secara 

bersamaan dalam suatu informasi yang tidak berlebihan 

6 

9 
Perlunya untuk meninggalkan suatu teknik lain dengan 

menggunakan filosofi yang berlawanan 
6 

10 
Kebutuhan untuk mentransfer pengetahuan yang spesifik antar 

tugas tanpa menimbulkan kerugian 
5.5 

11 Keraguan pada standar performansi yang diharuskan 5 

12 
Mengesampingkan informasi atau fitur yang terlalu mudah 

diakses 
4 

13 tidak sebanding antara persepsi dengan risiko nyata 4 

14 

Tidak ada konfirmasi yang jelas, langsung, dan tepat waktu dari 

suatu tindakan yang dimaksudkan dari bagian sistem dimana 

kontrol diberikan 

4 

15 
Operator yang tidak berpengalaman (atau baru dan berkualitas 

tapi tidak ahli) 
3 
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No. Error Producing Conditions (EPC) Value of EPC 

16 
Miskinnya kualitas dalam informasi yang disampaikan oleh 

prosedur dan interaksi antar manusia 
3 

17 
Sedikit atau tidak adanya kebebasan dalam pemeriksaan atau 

pengujian pada luaran 
3 

18 
Konflik antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka 

panjang 
2.5 

19 
Tidak adanya perbedaan dari input informasi untuk pengecekan 

ketelitian 
2.5 

20 
Ketidaksesuaian antara tingkat pencapaian pendidikan dari 

individu dengan persyaratan yang diharuskan dalam tugas 
2 

21 
Dorongan untuk menggunakan prosedur lain yang lebih 

berbahaya 
2 

22 
Kurangnya waktu dan kesempatan untuk melatih pikiran dan 

tubuh di luar jam pekerjaan 
1.8 

23 Alat yang tidak dapat diandalkan 1.6 

24 
Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan yang diluar 

kapasitas atau pengalaman dari operator 
1.6 

25 Tidak jelasnya alokasi fungsi dan tanggungjawab 1.6 

26 
Tidak ada langkah yang nyata untuk tetap berada pada jalur 

kemajuan selama aktivitas (mengawasi proses) 
1.4 

27 Bahaya yang disebabkan terbatasnya kemampuan fisik 1.4 

28 Kecil atau tidak adnaya peran yang berarti dalam tugas 1.4 

29 Tingkat emosi dan stress yang tinggi 1.3 

30 Bukti kesehatan yang buruk antara operator terutama demam 1.2 

31 Tingkat disiplin pekerja yang rendah 1.2 

32 Ketidaksesuaian antara display dan prosedur 1.2 

33 Kondisi lingkungan yang buruk atau tidak mendukung 1.15 

34 
Siklus berulang-ulang yang tinggi dari pekerjaan yang tinggi 

dari beban mental kerja yang rendah 
1.1 

35 Terganggunya siklus tidur normal 1.1 

36 Kecepatan tugas yang disebabkan oleh campur tangan orang lain 1.06 

37 Penambahan anggota tim yang sebenarnya tidak dibutuhkan 1.03 

38 Usia operator yang melakukan pekerjaan 1.02 

 

2. Menentukan APOA (Assessed Proportion of Maximum Affect) 

Penentuan APOA dilakukan oleh expert dan operator. Terdapat tabel APOA yang 

dijadikan acuan dalam penentuannya. 
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Tabel 2.3 Assessed Proportion of Maximum Affect 

Assessed 

Proportion 

Keterangan 

0 EPC tidak berpengaruh terhadap HEP 

0.1 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 3 EPC yang lain 

0.2 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 2 EPC yang lain 

0.3 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain 

0.4 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi > 5 kali 

setiap shift) terjadi tanpa disertai EPC yang lain 

0.5 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi 2-5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 2 EPC yang lain 

0.6 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi 2-5 kali 

setiap shift) terjadi dan disertai minimal 1 EPC yang lain 

0.7 
Dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering (frekuensi 2-5 kali 

setiap shift) terjadi dan tanpa disertai EPC yang lain 

0.8 
Dapat langsung berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi 

dan disertai dengan minimal 2 EPC 

0.9 
Dapat langsung berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi 

dan disertai dengan minimal 1 EPC 

1 
Dapat langsung berpengaruh terhadap HEP jika EPC satu kali terjadi 

dan tanpa disertai dengan EPC yang lain 

 

3. Menentukan GTT (Generic Task Types) 

Penentuan tipe pekerjaan berdasarkan tabel Generic Task. Terdapat 9 jenis yang 

mungkin berdampak pada keandalan pekerjaan. 

Tabel 2.4 Jenis-jenis Generic Task 

Tipe Generic Task 

Nominal 

Human 

Unreability 

Range 

A 

Pekerjaan yang benar-benar asing atau tidak 

dikuasai, dilakukan pada suatu kecepatan tanpa 

konsekuensi yang jelas 

0.55 (0.35-0.97) 

B 

Mengubah atau mengembalikan sistem ke 

keadaan yang baru atau awal dengan suatu 

upaya tunggal tanpa pengawasan dan prosedur 

0.26 (0.14-0.42) 
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Tipe Generic Task 

Nominal 

Human 

Unreability 

Range 

C 
Pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan 

tingkat pemahaman dan keterampilan tinggi 
0.16 (0.12-0.28) 

D 

Pekerjaan yang cukup sederhana, dilakukan 

dengan cepat atau membutuhkan sedikit 

perhatian 

0.09 (0.06-0.13) 

E 
Pekerjaan yang rutin, terlatih, memerlukan 

keterampilan yang rendah 
0.02 

(0.007-

0.045) 

F 

Mengembalikan atau menggeser sistem ke 

kondisi semula atau baru dengan mengikuti 

prosedur, dengan beberapa pemeriksaan 

0.003 
(0.008-

0.007) 

G 

Pekerjaan familiar yang sudah dikenal, 

dirancang dengan baik. Merupakan tugas rutin 

yang terjadi beberapa kali perjam dilakukan 

berdasarkan standar yang sangat tinggi oleh 

personel yang telah terlatih dan berpengalaman 

dengan waktu untuk memperbaiki kesalahan 

potensial 

0.0004 
(0.00008-

0.009) 

H 

Menanggapi perintah sistem dengan benar 

bahkan ada sistem pengawasan otomatis 

tambahan yang menyediakan interpretasi 

akurat 

0.00002 
(0.000006-

0.00009) 

M Tidak ada kejadian seperti diatas 0.03 (0.008-0.11) 

 

4. Menghitung Assessed Affects 

Perhitungan Assessed Affects dilakukan menggunakan rumus: 

EPC’ = ((EPC-1)*APOA)+1 

5. Menghitung HEP (Human Error Probabilityi) 

Perhitungan HEP dilakukan menggunakan rumus: 

HEP = [r x EPC’] 

Keterangan: 

r = nilai GTT


