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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah ilmu dan penerapannya secara 

tekhnis dan tekhnologi untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya 

kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dari proses perusahaan. K3 

adalah upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmani dan rohani tenaga kerja beserta hasil karyanya dalam rangka menuju 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Tarwaka, 2008). 

Paparan dan ruang lingkup secara menyeluruh dari setiap aspek Keselamatan 

Kerja dan Kesehatan Kerja dijabarkan sebagai berikut: 

a) Keselamatan Kerja. 

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktifitas saat 

melakukan pekerjaan di tempat kerja. Aktifitas tersebut berhubungan dengan 

bahan dan proses pengolahan, mesin, pesawat, alat kerja, prosedur kerja dan 

lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dalam proses produksi 

(Tarwaka, 2008). Tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja 

dan semua orang yang berada di tempat kerja agar terhindar dari bahaya sehingga 

tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja adalah 

peraturan peundangan dasar dalam penerapan keselamatan kerja di tempat kerja. 

Ruang lingkup berlakunya undang-undang ini ditentukan oleh 3 (tiga) unsur, 

yaitu: 

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. 

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana. 

3. Adanya bahaya kerja di tempat kerja. 
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Dengan terpenuhinya peraturan perundangan keselamatan kerja akan tercipta 

keamanan, kenyamanan dan keselamatan kerja di tempat kerja. 

Syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut pada Pasal 3 (1) UU Keselamatan 

kerja dimaksudkan untuk: 

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan 

2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran 

3. Memberi kesempatan atau jalan penyelematan diri pada waktu 

kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan 

4. Memberi pertolongan pada kecelakaan 

5. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja 

6. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, 

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, sinar 

radiasi, kebisingan dan getaran 

7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik 

fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan 

8. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai 

9. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik 

10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup 

11. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban 

12. Menerapkan ergonomic ditempat kerja 

13. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan 

14. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat 

perlakukan dan penyimpanan barang 

15. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya 

16. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan 

yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi 

 

b. Kesehatan Kerja. 

Kesehatan kerja menurut Suma’mur, (1993), adalah sebagai spesialisasi dalam 

ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya, agar masyarakat tenaga kerja 

memperoleh derajat kesehatan setinggi- tingginya, baik fisik atau mental dan 
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sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau 

gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan 

lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum. 

2.1.1 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan pengarahan 

kepada suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional dengan 

maksud yang nyata (real), proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan, 

yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumberdaya manusia (human resources), dan sumber daya 

lainnya (Djoko, 2007). 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) adalah bagian dari sistem 

manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, 

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan 

bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3 

dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna 

terciptanya tempat kerja yang  aman, efisien dan produktif (Djoko, 2007). 

Menurut Adityanto (2012) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat diartikan 

sebagai 2 pengertian: 

1. Secara Filosofis 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu pemikiran atau upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun  rohani, 

tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya 

dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. 

2. Secara Keilmuan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan ilmu pengetahuan dan segala 

penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. 
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Pada dasarnya secara umum sistem dari Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (MK3) mengandung 6 dasar elemen utama Occupational Health and Safety 

Assessment (OHSAS 18001) sebagai berikut : 

 

a. Kebijakan K3 (Safety and health policy) 

b. Perencanaan (Planning) 

c. Penerapan dan operasional (Implementation and operation) 

d. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action) 

e. Tinjauan manajemen (Management review) 

f. Perubahan perbaikan berkelanjutan (Continual improvement) 

Lima (5) Prinsip dasar pelaksanaan MK3 sesuai tentang pedoman pada penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut 

Permennaker No.:5/MEN/1996. Terdiri dari : 

a. Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3 

b. Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3) 

c. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dengan Mengembangkan 

Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yang Diperlukan untuk 

Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3. 

d. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3 

Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara 

berkesinambungan. 

2.2 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan 

terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik Menurut Ramli, (2010). 

Namun menurut Webb. (1994) manajemen risiko adalah “suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisis 

risiko atau bentuk observasi lain) untuk meminimalisasi konsekuensi buruk yang 

munkin muncul”. Untuk itu risiko harus didefinisikan dalam bentuk suatu rancana 
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atau prosedur yang reaktif. Pengertian manajemen risiko sebagai semua rangkaian 

kegiatan yang berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk 

perencanaan (planning), penilaian (assessment) (identifikasi dan dianalisa), 

penanganan (handling), dan pemantauan (monitoring) risiko. 

2.2.1 Tujuan Manajemen Risiko 

Manajemen risiko pada dasarnya adalah bagian dari manajemen yang 

terintegrasi dalam bertujuan untuk memaksimalkan kemajuan pencapaian 

organisasi dengan cara meminimalkan kerugian yang dapat terjadi. 

Tujuan dari manajemen risiko menurut AS/NZS 4360 (2004) adalah sebagai 

berikut: 

1. Membantu meminimalisasikan meluasnya efek yang tidak diinginkan 

terjadi.  

2. Memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dengan meminimalkan 

kerugian.  

3. Melaksanakan program manajemen secara efisien sehingga 

memberikan keuntungan bukan kerugian. 

4. Melakukan peningkatan pengambilan keputusan pada semua level. 

5. Menyusun program yang tepat untuk menimalisasi kerugian pada saat 

terjadi kegagalan. 

6. Menciptakan manajemen proaktif bukan reaktif. 

 

2.2.2 Manfaat Manajemen Risiko 

Manfaat dari manajemen risiko adalah dapat mencegah perusahaan dari 

kegagalan, yang mana sebagian besar dapat menghancurkan fasilitas atau 

aset. Menurut AS/NZS 4360 (2004) manfaat menerapkan manjemen risiko 

adalah: 

1. Memperkecil kemungkinan suatu kejadian yang tidak 

diinginkan dan mengurangi efek yang ditimbulkan dari 

kemungkinan tersebut. 

2. Meningkatkan produktifitas kerja. 
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3. Membantu meningkatkan perencanaan kerja perusahaan yang 

efektif, lingkungan kerja, produksi dan mencapai performa 

perusahaan yang lebih baik. 

 

4. Mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi dan kemudahan 

untuk memenuhi target perusahaan dan perlindungan aset. 

5. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. 

 

2.2.3 Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada 

periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Sedangkan tingkat risiko 

merupakan perkalian antar tingkat kekerapan (Likelihood/probability) dan 

keparahan (Consequence/severity) dari suatu kejadian yang dapat menyebabkan 

timbul dari pemaparan suatu Hazards di tempat kerja. 

 
Gambar 2. 1 Bagan Penentuan Tingkat Risiko 

(Sumber: Tarwaka, [2008]) 

 

Potensi bahaya ditemukan pada tahap identifikasi bahaya akan dilakukan 

penilaian risiko guna menentukan tingkat risiko (risk rating) dari bahaya tersebut 

(AS/NZS 4360:2004). Penilaian Risiko dilakuan untuk menetukan risiko yang 

dihasilkan dari 2 macam parameter yaitu frekuensi kejadian (Likelihood) dan 

dampak risiko (severity) yang ditimbulkan. Hasil perkalian nilai Likelihood dan 

severity dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2: 

Kemungkinan 

terjadinya kecelakaan 

atau sakit: dinilai dari 

frekuensi dan durasi 

paparan Hazards 

 

 

 
= X 

 

Tingkat Keparahan 

kecelakaan atau sakit: 

dinilai dari jumlah 

orang yang terpapar 

Hazards pada periode 

Tingkat Risiko 

Kekerapan Keparahan 
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Tabel 2. 1 Skala “Probability” Likelihood 

NO Deskripsi Keterangan 

1 Almost Certain Dapat terjadi setiap saat 

2 Likely Sering terjadi 

3 Posibble Dapat terjadi  sekali-sekali 

4 Unlikely Jarang terjadi 

5 Rare Hampir tridak pernah, sangat jarang terjadi 

 (Sumber: standar AS/NZS 4360) 

Tabel 2. 2 Skala Consequence Severity 

NO Deskripsi Keterangan 

1 Insignificant Tidak terjadi cedera, kerugian finansial sedikit 

2 Minor Cedera ringan, kerugian finansial sedikit 

3 Moderate Cedera sedang, perlu penanganan medis 

4 Major Kerugian finansial besar, cedera berat> 1 orang 

5 Catastrophic Kerugian besar, gangguan produksi fatal> 1 orang, 

kerugian besar dan dampak sangat luas, 

terhentinya seluruh kegiatan 

(Sumber: standar AS/NZS 4360) 

Tabel 2. 3 Skala Risk Matriks 

Likelihood 
Severity 

1 2 3 4 5 

5 H H E E E 

4 M H E E E 

3 L M H E E 

2 L L M H E 

1 L L M H H 

          (Sumber: standar AS/NZS 4360) 

Keterangan Risk Matriks: 

L = Low, risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang ada. 
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M = Medium, tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera 

diambil tindakan penanganan. 

H = High, memerlukan perhatian lebih dari pihak manajemen dan melakukan 

tindakan perbaikan secepat mungkin. 

E = Extrem, memerlukan perencanaan khususu di tingkat manajemen puncak, dan 

penanganan dengan segera. 

 

2.2.4 Metode Identifikasi Risiko 

Terdapat beberapa metode yang sering digunakan dalam melakukan 

identifikasi risiko untuk mengetahui faktor penyebab dan proses terjadinya 

konsentrasi atau dampak. Beberapa contoh metode identifikasi risiko tersebut 

adalah sebagai berikut (Wiyasa,2014) : 

1. Preeliminary Hazard Analysis 

Preeliminary Hazard Analysis adalah suatu metode yang dilakukan dalam 

mengetahui bahaya-bahaya awal pada suatu sistem baru. Preeliminary 

Hazard Analysis dilakukan jika tidak ada suatu informasi mengenai sistem 

tersebut. 

2. Failure Mode Effect Analysis 

Failure Mode Effect Analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis sistem yang berhubungan dengan engineering yang mungkin 

mengalami kegagalan dan  efek  yang  ditimbulkan  dari  kegagalan.  

Failure Mode Effect Analysis secara sistematis menilai komponen dari 

suatu sistem tentang bagimana sistem dapat gagal lalu mengevaluasi efek 

dari kegagalan tersebut, tingkat bahaya yang dihasilkan dari kegagalan dan 

bagaimana kegagalan tersebut dicegah atau diminimalisasi. 

3. Check List 

Check List digunakan sebagai cara untuk mengetahui kondisi awal pada 

suatu kondisi yang meliputi aspek-aspek safety. Safety checklist dapat 

digunakan untuk mengevaluasi perangkat peralatan, fasilitas, konsep 

design atau prosedur operasi. 
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4. Hazard and operability Study 

Hazard and operability Study (HAZOPS) dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi bahaya pada industri kimia. HAZOPS digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang berhubungan dengan 

safety dan bahaya pada lingkungan dan memproses masalah yang dapat 

berdampak pada efisiensi operasi. 

5. Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis dapat digunakan untuk memprediksi dan mencegah 

terjadinya kecelakaan atau digunakan sebagai alat investigasi setelah 

terjadi kecelakaan. 

6. Job Safety Analysis 

Job Safety Analysis atau JSA adalah suatu proses yang dilakukan dalam 

mengidentifikasi bahaya melalui langkah-langkah kerja yang ada. Setiap 

langkah dianalisis untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang 

berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 

 

2.3 Job Safety Analysis (JSA) 

JSA adalah suatu metode analisis untuk menilai risiko serta mengidentifikasi 

tindakan-tindakan kontrol yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi 

risiko yang ada (Rijanto, 2010). JSA merupakan salah satu langkah utama dalam 

analisis bahaya dan kecelakaan dalam upaya menciptakan keselamatan di 

lingkungan kerja. Apabila bahaya sudah bisa dikenali, maka dapat dilakukan 

tindakan pengendalian yang berupa perubahan fisik atau perbaikan prosedur kerja 

yang dapat mereduksi bahaya kerja. Tujuan dari metode JSA adalah untuk 

mengidentifikasi potensi bahaya disetiap aktivitas pekerjaan, sehingga tenaga 

kerja diharapkan mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan 

atau penyakit akibat kerja. Selain itu, metode JSA juga memiliki manfaat sebagai 

program jangka panjang untuk menanamkan kepedulian tenaga kerja terhadap 

kondisi lingkungan kerja guna menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman 

(Fauzi, 2009). 
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2.3.1 Pelaksanaan Job Safety Analysis (JSA) 

Menurut OSHAcedemy Course 706 Guide, (2002), terdapat empat langkah 

melaksanakan JSA: 

1. Memilih (menyeleksi) pekerjaan yang akan dianalisis 

JSA dapat menganalisis semua pekerjaan yang ada di tempat kerja, namun harus 

diprioritaskan (Rausand, 2005): 

a. Pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi 

b) Pekerjaan yang memiliki tingkat keparahan kecelakaan yang tinggi, 

berdasarkan banyaknya hilang hari kerja atau kebutuhan medis 

c) Pekerjaan yang memiliki potensi menyebabkan luka berat 

d) Pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau luka berat, akibat 

kesalahan manusia yang sederhana 

e) Pekerjaan baru, pekerjaan tidak rutin, atau pekerjaan yang mengalami 

perubahaan prosedur 

 

2. Membagi pekerjaan dalam langkah-langkah pekerjaan 

Sebelum membagi pekerjaan dalam berbagai langkah, terlebih dahulu dilakukan 

deskripsi terhadap pekerjaan yang akan dianalisis. Setiap pekerjaan dapat dibagai 

dalam beberapa langkah. Siapa yang bekerja, berapa jumlah pekerja, dan apa yang 

dilakukan pekerja menjadi dasar deskripsi masing-masing langkah (Geigle, 2002). 

Setiap langkah menunjukan satu tindakan yang dilakukan. Pastikan cukup 

informasi untuk menggambarkan langkah-langkah pekerjaan. Hindari membuat 

rincian terlalu panjang dan luas. Tindakan perlu menulisakn langkah-langkah 

dasar. Informasi dari pekerja lain yang pernah melakukan pekerjaan tersebut 

sangat berguna sebagai masukan dalam membagi tahapan pekerjaan. Peninjau 

ulang langkah-langkah kerja dilakukan bersama karyawan lain yang melakukan 

pekerjaan tersebut. Hal ini untuk memastikan tidak ada langkah yang hilang. 

Gambar foto dan video dapat membantu pelaksanaan kegiatan ini (Geigle, 2002). 

Deskripsi pekerjaan berfungsi untuk membangun analisis Hazard yang ada 

pekerjaan tersebut. Hasil analisis di laporkan melalui lembar kerja (worksheet). 

Format lembar kerja JSA umumnya terdiri dari tiga kolom, yaitu langkah-langkah 
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pekerjaan, keberadaan Hazard, dan tindakan pencegahan atau rekomendasi 

prosedur kerja selamat. Adapun contoh lembar JSA dapat dilihat di bawah ini, 

(Geigle, 2002): 

Tabel 2. 4 Contoh Form JSA  
Jenis Pekerjaan No 

Divisi Tanggal 

Departemen Dianalisis Oleh 

Bagian/Lokasi Ditujukan Kepada 

 
NO 

TAHAPAN 

PEKERJA 

AN 

POTENSI 

BAHAYA 

 
RISIKO 

TINDAKAN 

PENGENDALIAN 

YANG SUDAH 

REKOMEN 

DASI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Sumber: Tarwaka, [2008]) 

3. Melakukan identifikasi Hazard dan kecelakaan yang potensial 

Setelah meninjau ulang langkah-langkah pekerjaan selanjutnya dilakukan 

identifikasi terhadap kondisi yang berbahaya dan perilaku tidak selamat. Material 

Safety Data Sheets (MSDSs), pengalaman para pekera, laporan kecelakaan, 

laporan pertolongan perta, dan Behavior Base Safety (BBS) dapat membantu 

penyelidikan Hazard dan perilaku tindak selamat yang ada pada masing-masing 

langkah pekerjaan.  

Selain itu data-data tersebut, identifikasi Hazard dapat ditelusuri melalui beberapa 

pertanyaan seperti. Menurut Rausand. (2005): 

a) Apakah kebakaran atau ledakan dapat terjadi jika pekerjaan dilaksanakan? 

b) Apakah ada benda (rantai, sling, kait, dan sebagainya) yang dapat 

menghantam pekerjanya? 

c) Apakah pekerja dapat terhimpit di antara/ di dalam/ pada benda? 

d) Apakah pekerja dapat terekspos oleh Hazard kesehatan, seperti radiasi, 

asap beracun, bahan kimia, gas panas, kekurangan oksigen, dan lain 

sebagainya? 

e) Apakah pekerja dapat terkena aliran listrik, logam panas, acid, air panas, 

dan sebagainya? 
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f) Jika terjadi keselahan mengoperasikan peralatan, apakah peralatan tersebut 

akan rusak? 

g) Kaji ulang setiap langkah, sehingga semua Hazard teridentifikasi 

 

4. Mengembangkan prosedur kerja yang aman 

OSHAcademic Course 706 study. (2002) menjelaskan bahwa setelah 

mengidentifikasikan Hazard masing-masing langkah pekerjaan, selanjutnya 

ditentukan metode pengendalian Hazard untuk mengeliminasi atau mereduksi 

Hazard. Ada beberapa metode untuk mengendalikan Hazard. Masing-masing 

metode memiliki keefektifan yang berbeda-beda. Dapat dilakukan kombinasi dari 

beberapa metode, sehingga perlindungan terhadap karyawan menjadi lebih baik. 

 


