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ANALISIS SUMBER BAHAYA POTENSIAL DAN PENILAIAN 
TINGKAT RISIKO PENYEBAB KECELAKAAN DAN PENYAKIT 
AKIBAT KERJA PADA BAGIAN PRODUKSI DI CV X 

Abstrak 
Masih ditemukannya kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat disebabkan 
oleh kurangnya perhatian perusahaan maupun karyawan dalam hal K3. Dalam 
upaya mencegah terjadinya kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 
potensi-potensi yang mungkin terjadi dapat dilakukan dengan identifikasi dan 
penilaian tingkat risiko sumber bahaya potensial yang selama ini belum pernah 
dilakukan oleh CV X. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sumber 
bahaya potensial dan menilai tingkat risiko sebagai penyebab kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja pada bagian produksi di CV X. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif observasional. Populasi penelitian adalah seluruh 
tenaga kerja bagian produksi sebanyak 525 orang dengan sampel 53 orang diambil 
dengan teknik simple random sampling. Hasil identifikasi dan penilaian tingkat 
risiko didapatkan: 2 sumber bahaya kategori tinggi; 5 sumber bahaya kategori 
sedang; 32 sumber bahaya kategori rendah dan 2 sumber tanpa 
bahaya.Pengendalian yang telah ada diantaranya rekayasa teknik, administratif 
dan alat pelindung diri. Saran bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan 
manajemen risiko sumber bahaya potensial sehingga dapat segera mengambil 
tindakan pengendalian, terutama yang memiliki risiko sedang hingga tinggi. 
Kata kunci : Sumber Bahaya Potensial, Penilaian Risiko, Kecelakaan, Penyakit 

Akibat Kerja, Garmen 

Abstract
The accidents and occupational illness are still found that can be caused by the 
lack of company’s awareness or employees about occupational and health safety. 
In order to avoid the cases of accident and occupational illness as well as 
potential that perhaps occur, it can be conducted by identifying and assessing of 
hazards which had never been done by CV X. This research aimed was to 
analyzed the hazard and assess the risk level as the cause of accident and 
occupational illness at the production section of CV X. The method used in this 
research was observational descriptive. The population of the research was all 
the 525 peoples in the production section with 53 peoples as the sample taken by 
simple random sampling technique. The results of the identification and 
assessment of risk level showed: 2 hazards were in high category; 5 hazards were 
in medium category; 32 hazards were in low category and 2 sources had no 
hazard. The company’s existing controls were engineering, administrative and 
personal protective equipment. The researcher suggestions for the company is to 
conduct risk management of hazards, so it can taken the control measurement 
promptly, especially for hazards that has medium and high risks. 
Keywords: Hazards, Risk Assessment, Accidents, Occupational Illness, Garments 
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1. PENDAHULUAN

Era indutrialisasi saat ini menuntut perusahaan untuk bersaing dalam 

hal produktivitas, baik pada industri berskala kecil maupun besar. Sehingga 

membuat suatu industri terus melakukan perkembangan dengan memperbarui 

bahan dan peralatan yang digunakan. Pembangunan industri tersebut 

memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang 

dirasakan salah satunya terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang dan 

jasa yang dibutuhkan. Namun, menurut Soedirman (2014), dampak negatif 

yang dirasakan adanya risiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja, yaitu 

bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat kombinasi dari berbagai 

faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja. 

Menurut ILO (2017), secara global terdapat sekitar 6.300 orang 

meninggal karena kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kasus kecelakaan yang 

terjadi di tempat kerja mencapai 317 juta kasus dengan kematian lebih dari 

2,3 juta orang di  tiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia terdapat sekitar 20 

kasus kecelakaan setiap hari yang dialami pada buruh dari setiap 100 ribu 

tenaga kerja (Geotimes, 2015). Hasil laporan pelaksanaan kerja di 26 provinsi 

di Indonesia tahun 2013, kasus penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan 

berjumlah 428.844 kasus (Depkes RI, 2015). Hingga pada Bulan Desember 

2015, BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 110.285 kasus kecelakaan 

kerja. Secara persentase sebesar 97,72% merupakan kasus sembuh, 0,48% 

meninggal dunia dan 1,80% menderita kecacatan (Pratomo, 2017). 
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Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak 

diinginkan karena dapat mengakibatkan kerugian, baik material maupun 

penderitaan bagi yang mengalaminya (Rejeki, 2015). Sehingga diperlukan 

suatu manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk menekan potensi 

bahaya seminimal mungkin atau disebut juga sebagai manajemen risiko. 

Sistem dan proses untuk manajemen keselamatan dan kesehatan, 

potensi bahaya di tempat kerja harus dibangun ke dalam suatu sistem yang 

terintegrasi dengan manajemen lainnya (Tarwaka, 2014). Sesuai dengan PP 

No 50 Tahun 2012 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di 

perusahaan, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengusaha 

harus melakukan tinjauan awal, salah satunya adalah suatu proses yang 

disebut manajemen risiko, berupa identifikasi bahaya, penilaian risiko dan 

menentukan pengendaliannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Ariani (2016) di PT 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta, didapatkan hasil identifikasi 

bahaya diantaranya berupa kelelahan karena postur kerja berdiri pada tahap 

warping, suara bising pada mesin sizing, kurangnya pencahayaan pada bagian 

winding, terkena tatel yang terlempar pada tahap weaving, tertimpa gulungan 

kain pada tahap finishing, terpapar iklim panas dan debu. Kemudian, 

penelitian yang dilakukan oleh Rinanti (2013) di industri serupa pada bagian 

produksi PT Hanil Indonesia, Boyolali, terdapat risiko bahaya tinggi berupa 

jari tangan tergores atau terpotong mesin re-brarking, risiko bahaya sedang 

berupa telapak tangan terjepit mesin blowing, risiko bahaya rendah berupa 
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terpapar suhu panas pada semua bagian dan hampir bahaya berupa terpeleset 

karena adanya debu maupun bahan-bahan yang berserakan. Lebih lanjut, 

penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Reisita (2017) di industri garmen 

CV Akurat, Mojolaban, Sukoharjo, terdapat 26 faktor dan 12 potensi bahaya 

yang dapat yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Faktor dan potensi bahaya tersebut memiliki tingkat risiko tinggi, sedang dan 

rendah yang bersumber dari bahan, peralatan dan lingkungan kerja. 

Survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di CV X 

diketahui bahwa perusahaan ini bergerak di bidang garmen, yaitu pembuatan 

dari kain menjadi pakaian jadi atau siap pakai. Perusahaan ini memiliki 

kurang lebih 600 karyawan yang terbagi dalam beberapa bagian, baik bagian 

produksi maupun non produksi. Dalam bagian produksi memiliki beberapa 

bagian, seperti pembuatan pola, cutting, sewing, bartacks, pasang kancing, 

trim, quality control, ironing, dan packing. Survei pendahuluan dilakukan 

dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa karyawan. 

Hasil survei melalui cara observasi didapatkan bahwa  terdapat sumber 

bahaya potensial baik dari bahan maupun peralatan proses produksi, seperti 

banyaknya debu yang bertebaran pada bagian cutting, terpapar iklim panas 

dan suara bising dari mesin jahit. Sedangkan hasil survei melalui cara 

wawancara dengan beberapa karyawan diketahui bahwa terdapat sumber 

bahaya potensial yang dikeluhkan, seperti tergores dan tersayat pisau pada 

bagian cutting, tertusuk jarum, pegal-pegal dan nyeri dari leher, bahu hingga 

punggung pada bagian sewing, nyeri leher, badan pegal-pegal dan kram pada 
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kaki di bagian quality control, dan terkena sengatan plat besi panas dari 

setrika pada bagian ironing. 

Banyaknya sumber bahaya potensial yang ada serta belum adanya 

sistem khusus mengenai K3 pada industri garmen, khususnya di CV X dapat 

berpotensi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh sebab itu, 

peneliti ingin melakukan analisis sumber bahaya potensial dan penilaian 

tingkat risiko penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada bagian 

produksi di CV X. 

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif observasional yang dilakukan untuk mengumpulkan, 

menggambarkan dan menilai suatu kondisi atau fenomena yang ada (Santosa, 

2008). Hasilnya digunakan untuk menyusun rencana perbaikan dari kondisi 

tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber bahaya 

potensial penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja di CV X melalui 

identifikasi bahaya dan penilaian tingkat risiko menggunakan matriks risiko. 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2018 di CV X. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 orang yang merupakan perwakilan 

dari keseluruhan populasi dengan teknik simple random sampling.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat meliputi karakteristik responden dan hasil kuesioner 

bagian produksi di CV X. 
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Tabel 1. Karakteristik Responden 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 6 11,3 
Perempuan 47 88,7 

Umur (Tahun) 
17-25 34 64,2 
26-35 12 22,6 
36-45 4 7,5 
46-50 3 5,7 

Pendidikan Terakhir 
SMP 18 34,0 
SMA 35 66,0 

Lama Kerja (Tahun) 
< 1  2 3,8 
1-3  26 49,1 
4-6  14 26,4 
7-8  11 20,8 

Potensi Bahaya 
Sumber Bahaya Potensial 46 86,8 
Pengaman Peralatan Kerja 12 22,6 

Cara Kerja 
Mendapat Training 50 94,3 

Kecelakaan Kerja 
Pernah Mengalami KAK 10 18,9 

Pengalaman Melihat 
Kecelakaan Kerja

Pernah  Melihat/Mendengar 
KAK 

42 79,2

Sarana Pengendalian
Terdapat Instruksi Kerja Alat 24 45,3 
Membaca Instruksi Kerja 19 35,8 
Disediakan APD 0 100 
Ada Tanda Peringatan Potensi 
Bahaya 

14 26,4

Menurut Tabel 1, responden terbanyak pada proses sewing yaitu 20 

orang (37,7%), jenis kelamin responden terbanyak adalah perempuan 

sejumlah 47 orang (88,7%), usia responden terbanyak antara usia 17-25 

tahun sejumlah 34 orang (64,2%), pendidikan responden terbanyak adalah 
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tingkat SMA sebanyak 35 orang (66%) dan masa kerja terlama pada antara 

1-3 tahun sebanyak  26  orang (49,1%). 

Responden (86,8%) memiliki pendapat bahwa terdapat sumber 

bahaya di tempat kerjanya dan 77,4% responden yang menjawab bahwa 

peralatan kerja yang digunakan belum berpelindung. Berdasarkan 

observasi, peralatan kerja yang berpelindung merupakan peralatan kerja 

cutting dan bartacks. Selain itu,  belum 100% responden mendapat 

training saat pertama kali bekerja. Kemudian, sebanyak 10 responden 

(18,9%) pernah mengalami kecelakaan, baik disebabkan oleh unsafe act, 

unsafe condition serta kombinasi keduanya. Berdasarkan pengetahuan 

responden pernah melihat atau mendengar adanya kecelakaan, terdapat 

sebanyak 79,2% responden menyatakan pernah melihat atau mendengar 

adanya kecelakaan, yang disebabkan oleh unsafe act, unsafe condition dan 

kombinasi keduanya. Unsafe act  disebabkan adanya karyawan yang 

belum melakukan pekerjaannya sesuai instruksi. Sedangkan unsafe 

condition dapat berasal dari peralatan, lingkungan tempat kerja maupun 

bahan produksi. Berdasarkan pengendalian yang diupayakan oleh 

perusahaan, 45,3%  responden menjawab tidak terdapat instruksi kerja 

pada peralatan. Berdasarkan observasi, tidak adanya instruksi kerja karena 

instruksi hanya ada pada proses kerja yang memerlukan alat, sedangkan 

proses kerja yang tidak memerlukan alat tidak terdapat instruksi kerja, 

kemudian 100% responden menjawab tidak disediakan APD dari 

perusahaan. Berdasarkan observasi, karyawan membawa APD berupa 
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masker secara individu, namun tidak semua responden menggunakan 

APD. Kemudian 26,4% responden menjawab terdapat tanda peringatan 

pada area kerja. Berdasarkan observasi, tanda peringatan berbahahasa 

Inggris tertempel pada alat kerja, sedangkan tidak ditemukan tanda bahaya 

di lingkungan kerja. 

3.2. Identifikasi Sumber Bahaya Potensial 

Sumber bahaya yang teridentifikasi dan tingkat risiko di bagian 

produksi pada CV X ditemukan sejumlah 41 sumber bahaya, dengan 

tingkat risiko tanpa bahaya 2 (4,88%); rendah (78,04%); sedang (12,2%) 

dan tinggi 2 (4,88%). Sumber bahaya berasal dari paparan debu serat kain 

dan benang, suara bising, getaran, iklim panas, sikap kerja statis duduk dan 

berdiri, alat potong lurus dan pola, cekris, pekerjaan memerlukan ketelitian 

kontinyu, tersengat plat besi panas setrika, menarik lembaran kain dan 

lantai berserakan bahan-bahan. Kemudian, dibuat skala prioritas risiko 

berupa tingkat risiko sedang dan tinggi.  

Tabel 2. Prioritas Risiko Berdasarkan Tempat Kerja 
Proses Pekerjaan Tingkat Risiko Sumber Bahaya Potensial 

Cutting  Tinggi 
(B) 

Terpapar debu serat kain 
Terpapar suara bising alat 

Sewing, Bartacks, 
Pasang Kancing, 
Trim,  QC Finishing 

Sedang 
(C)  

Terpapar debu serat kain dan 
benang 

Paparan debu dari serat kain dan benang berisiko menyebabkan 

gangguan pernafasan, kulit dan mata. Sedangkan paparan suara bising 

berisiko menyebabkan berbagai gangguan pendengaran maupun 

psikologis. Pengendalian yang telah diupayakan oleh perusahaan yaitu: 
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rekayasa teknik berupa ventilasi pada seluruh proses; kipas angin pada 

pembuatan pola, cutting, sewing, ironing; pelindung alat cutting, exhausted 

fan pada ironing; penerangan buatan (lampu) pada seluruh proses dan 

administrasi berupa training, rolling bagian cutting, instruksi kerja 

berbahasa Inggris pada alat, housekeeping dan fasilitas pemberian air 

minum. Namun paparan suara bising belum dikendalikan. Sehingga 

diperlukan pengujian kondisi lingkungan seperti iklim, kadar debu, tingkat 

getaran dan kebisingan, sehingga dapat ditentukan upaya pengendalian 

yang tepat  untuk mengurangi tingkat risiko bahaya terutama pada kategori 

risiko sedang dan tinggi. Alternatif pengendalian yang mungkin dapat 

dilakukan diantaranya rekayasa teknik (misalnya exshausted fan, ventilasi 

tambahan, peredam kebisingan, tempat duduk ergonomis), administratif 

(misalnya maintenance secara berkala, pengaturan waktu istirahat, 

instruksi kerja berbahasa Indonesia) dan APD (misalnya sarung tangan, 

earplug/earmuff, masker, apron anti panas). Kemudian, setelah perusahaan 

mengupayakan berbagai pengendalian maka peran penting ada pada 

karyawan dengan melakukan pekerjaan secara aman dan selamat, karena 

berdasarkan wawancara masih ditemukan adanya unsafe act oleh 

karyawan. 

Masih banyaknya sumber bahaya tersebut dapat disebabkan oleh 

belum dibentuknya P2K3 sebagaimana Kepmenaker RI No 4 Tahun 1987 

tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli K3 pasal 2 untuk 

melaksanakan tugas manajemen risiko untuk memenuhi PP No 50 Tahun 
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2012 tentang SMK3 pasal 7 (2). Selain itu, upaya dari perusahaan yang 

belum sepenuhnya menurunkan tingkat risiko menunjukkan perlunya 

peran dari institusi terkait, misalnya departemen pengawas 

ketenagakerjaan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan mulai dari 

perizinan perusahaan hingga aspek keselamatan bagi seluruh karyawan 

maupun masyarakat sekitar. 

4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

4.1.1 Hasil identifikasi sumber bahaya potensial di bagian produksi terdapat 

41 sumber bahaya potensial: 1 sumber bahaya pada proses pembuatan 

pola; 9 sumber bahaya pada proses cutting; 7 sumber bahaya pada 

proses sewing; 6 sumber bahaya pada proses bartacks; 6 sumber 

bahaya pada proses pemasangan kancing; 2 sumber bahaya pada 

proses trim; 4 sumber bahaya pada proses quality control finishing;  4 

sumber bahaya pada proses ironing dan 2 sumber bahaya pada proses 

packing yang dapat disebabkan oleh lingkungan, peralatan, bahan dan 

sikap dan perilaku tidak aman. 

4.1.2 Hasil penilaian risiko di bagian produksi sebanyak 41 sumber bahaya 

potensial dengan rincian: 2 sumber bahaya kategori tinggi (4,88%); 5 

sumber bahaya kategori sedang (12,20%); 32 sumber bahaya kategori 

rendah (78,04%) dan 2 sumber tanpa bahaya (4,88%). 

4.1.3  Hasil penentuan skala prioritas tingkat risiko kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja pada bagian produksi yaitu: bahaya tingkat risiko tinggi 

10 



(kelas B) bersumber dari paparan debu serat kain dan suara bising dari 

alat kerja pada proses cutting; bahaya tingkat risiko sedang (kelas C) 

bersumber dari paparan debu serat kain dan benang pada proses 

sewing, bartacks, pasang kancing, trim dan quality control. 

4.1.4  Pengendalian yang telah ada berupa rekayasa teknik (ventilasi pada 

seluruh proses; exhaust fan pada proses ironing; kipas angin pada 

pembuatan pola, cutting, sewing, ironing; pelindung pada alat cutting; 

penerangan alami dan buatan pada seluruh proses) dan administratif 

(training, maintenance mesin dan peralatan kerja, instruksi kerja dan 

peringatan Berbahasa Inggris pada mesin dan peralatan kerja, fasilitas 

air minum). 

4.2 Saran 

4.2.1 Perusahaan 

4.2.1.1 Diharapkan perusahaan dapat membentuk P2K3 agar dapat 

melaksanakan tugas manajemen risiko bahaya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. 

4.2.1.2 Diharapkan perusaahan dapat menerapkan SMK3 dengan baik 

dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan 

sehingga kecelakaan dan PAK dapat dihindari. 

4.2.1.2 Diharapkan dapat melakukan identifikasi dan menilai risiko 

sumber bahaya potensial sehingga dapat melakukan tindakan 

pengendalian yang tepat. 

11 



4.2.1.3 Diharapkan dapat melaksanakan tindakan pengendalian 

terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi, terutama yang 

memiliki risiko sedang hingga tinggi. 

4.2.1.3 Alternatif pengendalian untuk sumber bahaya risiko sedang 

dan tinggi yang disarankan berupa rekayasa teknik untuk 

paparan suara bising: peredam kebisingan (sekat antarproses 

sewing, bartacks, pasang kancing); dan APD: masker  (cutting, 

sewing, bartacks, pasang kancing, trim, ironing, packing), 

earplug atau earmuff (bartacks, cutting). 

4.2.2 Tenaga Kerja 

Diharapkan dapat menerapkan sikap dan perilaku selamat selama 

bekerja. 

4.2.3 Institusi Terkait 

Diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan 

peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

mengenai K3, misalnya pegawai pengawas ketenagakerjaan.  
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