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ABSTRAK 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI,     September 2018 

TRIPINA MONIKA 

IDENTIFIKASI HAZARD LINGKUNGAN KERJA DAN KELUHAN 

KESEHATAN DI MABEL SURYA CEMERLANG TAHUN 2017 

 

xiv + 74 halaman + 14 tabel + 13 gambar + 12 lampiran 

 

Latar Belakang. Lebih dari 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja dan 

terdapat lebih dari 313 juta kecelakaan tidak fatal setiap tahunnya. Jika dihitung 

kerugian dalam ekonomi, ILO memperkirakan lebih dari 4% GDP (Gross 

Domestic Product) tahunan seluruh dunia kerugian akibat konsekuensi dari 

kecelakaan dan PAK. 

Tujuan. Untuk mengetahui risiko kesehatan kerja pada pekerja dan keluhan 

kesehatan di Mebel Surya Cemerlang. 

Metode. Penelitian ini adalah penelitian Observational deskriptif yaitu untuk  

mengetahui gambaran atau mendeskripsikan untuk menganalisis risiko hazard 

pada pekerja mebel surya cemerlang di jalan Adi Sucipto Kubu Raya. 

Hasil Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazard lingkungan kerja di 

mebel surya cemerlang yaitu brainstorm adanya bahaya bahan kimia adalah 

17,7% , brainstorm adanya bahaya faktor fisik adalah 100% brainstorm adanya 

bahaya biologi adalah 5,8% , dan brainstorm adanya bahaya ergonomi adalah 

100%. 

Saran. Kepada pemimpin mebel surya cemerlang untuk lebih memperhatikan 

lingkungan kerja para pekerjanya untuk menciptakan kondisi hazard yang sedikit 

di lingkungan kerja. 

 

 

Kata Kunci : hazard, lingkungan kerja, proses kerja 

Pustaka : 36 (1977 – 2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Lingkungan kerja merupakan tempat yang potensial mempengaruhi 

kesehatan pekerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja 

antara lain faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologis. Banyaknya 

pekerjaan di berbagai sektor yang terpapar dengan risiko penyakit akibat 

kerja. Untuk itu perlu ditinggalkan upaya keselamatan dan kesehatan dalam 

rangka menekan serendah mungkin risiko penyakit yang timbul akibat 

pekerjaan atau lingkungan kerja (Anies, 2005). 

Keselamatan dan kesehatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap 

manusia dan dijadikan naluri dari setiap mahluk hidup. Keselamatan dan 

kesehatan kerja telah menjadi satu pilar penting ekonomi makro maupun 

mikro, karena keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat terpisahkan. 

Untuk itu, perusahaan harus menekan adanya risiko kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja, karena dapat menyebabkan kelambatan dalam 

berproduksi (Suardi,2005). 

Tujuan kesehatan kerja adalah sarana untuk meningkatkan 

produktivitas kerja melalui peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. 

Langkah yang di ambil mencakup pencegahan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Pembinaan lingkungan kerja yang memenuhi syarat kesehatan, 

penyelenggaraan upaya kesehatan tenaga kerja dan pengaturan syarat-syarat 

kesehatan bagi tenaga kerja. 
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Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memegang peranan utama 

dalam proses pembangunan industri. Oleh karena itu peranan sumber daya 

manusia perlu mendapat perhatian khusus baik kemampuan, keselamatan 

maupun kesehatan kerjanya. Risiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja 

adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat kombinasi dari 

berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja (Budiono, 2008). 

Berkurangnya risiko bahaya bagi tenaga kerja dapat menurunkan 

kekhawatiran pekerja, sehingga kinerja dan produktivitas pekerja dapat 

menigkat. 

Produktivitas kerja seorang tenaga kerja merupakan hasil nyata yang 

terukur, yang dapat dicapai seseorang dalam lingkungan kerja yang nyata 

untuk setiap satuan waktu, produktivitas kerja tersebut dipengaruhi oleh 

kapasitas kerja (umur, jenis kelamin, status gizi, anthropometri), beban kerja 

dan beban tambahan akibat lingkungan yang terdiri dari beban kerja karena 

faktor fisik, kimia, biologis dan sosial (Tarwaka, 2004). 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan 

dan manusia itu sendiri. Lingkungan kerja yang manusiawi dan lestari akan 

menjadi pendorong bagi kegairahan dan efisiensi kerja. Sedangkan 

lingkungan kerja yang melebihi toleransi kemampuan manusia tidak saja 

merugikan produktivitas kerjanya, tetapi juga menjadi sebab terjadinya 

penyakit atau kecelakaan kerja. Lingkungan kerja yang aman, selamat dan 

nyaman merupakan persyaratan penting untuk terciptanya kondisi kesehatan 

prima bagi karyawan yang bekerja (Aditama, 2010). 
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Lingkungan kerja yang aman bagi pekerja mutlak harus dilaksanakan 

di dunia kerja dan di usaha oleh semua orang yang berada di dalamnya seperti 

pekerja, pemberi kerja, jajaran pelaksana, penyelia (supervisor), maupun 

manajemen, serta pekerja yang bekerja untuk diri sendiri. Alasannya jelas 

karena bekerja adalah bagian dari kehidupan dan setiap orang memerlukan 

pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan atau aktualisasi diri, bagian dalam 

pelaksanaan, berbagai potensi bahaya (faktor risiko) risiko di tempat kerja 

mengancam diri pekerja sehingga dapat menimbulkan cedera atau penyakit 

akibat kerja.  

Penyakit Akibat Kerja (PAK) tidak hanya terjadi di negara 

berkembang, namun juga di negara maju. Menurut data ILO (2014) terdapat 1 

pekerja tewas setiap 15 menit akibat kecelakaan kerja (PAK) dan setiap 15 

detik 153 pekerja mengalami kecelakaan. Diperkirakan 2,3 juta pekerja tewas 

setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan PAK. Lebih dari 160 juta pekerja 

menderita penyakit akibat kerja dan terdapat lebih dari 313 juta kecelakaan 

tidak fatal setiap tahunnya. Jika dihitung kerugian dalam ekonomi, ILO 

memperkirakan lebih dari 4% GDP (Gross Domestic Product) tahunan 

seluruh dunia kerugian akibat konsekuensi dari kecelakaan dan PAK. 

Lebih lanjut menurut data dari BPJS ketenagakerjaan republik 

Indonesia tahun 2013 tercatat jumlah angka kecelakaan kerja nasional 

mencapai 105,383 kasus dengan total pemberian iuran dari BPJS mencapai 

Rp 2,336,100,185,333. Angka tersebut hanya berasal dari catatan aktif peserta 

aktif BPJS. Berarti angka sesungguhnya lebih besar dari data BPJS. . 
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Penyakit akibat kerja di Kalimantan Barat setiap tahunnya meningkat, 

pada tahun 2011 sebesar 449 pekerja, tahun 2012 terdapat 444 pekerja dan 

tahun 2014 meningkat menjadi 4.088 pekerja (Kemenkes RI, 2015). 

Sedangkan menurut data statistik kecelakaan kerja dari Jamsostek 

menunjukkan hingga akhir tahun 2012 telah terjadi 103.074 kasus kecelakaan 

kerja, diantaranya 91,21% korban di antaranya kecelakaan kembali sembuh, 

3,8% mengalami cacat fungsi, 2,61% mengalami cacat sebagian, dan sisanya 

meninggal dunia (2.419 kasus) dan mengalami cacat total tetap (37 kasus), 

dengan rerata terjadi 282 kasus kecelakaan kerja setiap harinya. Sedangkan 

tahun 2013 kasusnya mencapai 103.285 yang berarti naik 1,76%, kemudian 

hingga tahun 2014 angka kecelakaan kerja mencapai 8.900 kasus dari Januari 

sampai April 2014 (Jamsostek, 2014). 

Berdasarkan data LBKP (Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun 2016, dari 20 perusahaan yang ada 

Kabupaten Kubu Raya bahwa jumlah pekerja yang dilayani sebanyak 2.759 

orang, 68 orang atau 11,24% diantaranya menderit penyakit akibat kerja, 

jumlah pekerja sakit yang dilayani mengalami penurunan pada tahun 2017 

yaitu sebanyak 1.686 orang, 29 orang atau 4,81% diantaranya mengalami 

penyakit akibat kerja (Dinkes Kab. Kubu Raya , 2016). 

Berdasarkan study pendahuluan dengan melakukan observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada 10 pekerja mebel surya cemerlang pernah 

mengalami kecelakaan kerja diakibatkan menjalankan mesin dengan 

kecepatan tinggi, lantai yang licin, menggerinda tampa kacamata, 
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mengangkat barang yang berat, penerangan yang kurang dan banyaknya 

kabel yang melintang yang bisa menyebabkan kecelakaan pada saat berkerja. 

Kecelakaan tersebut merupakan bentuk risiko dari pekerjaan yang mereka 

lakukan di mebel Surya Cemerlang. Para pekerja harus berhadapan dengan 

mesin dan benda-benda berbahaya yang mengandung zat kimia yang bisa 

menimbulkan risiko kecelakaan kerja.  

Menurut Indriastuti (2012) bahwa penerapan K3 dan ergonomi yang 

baik telah terbukti meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja sekaligus 

meningkatkan produktivitas kerjanya. Kenyataannya penerapan ergonomi dan 

K3 di perusahaan terutama di perusahaan kecil dan menengah (sektor 

informal) belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa hambatan. 

Perancangan sistem kerja yang tidak ergonomis mengakibatkan pemakaian 

tenaga yang berlebihan serta postur kerja yang salah mengakibatkan keluhan 

otot dan kelelahan dini.  

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya suatu kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja, maka dari itu faktor tersebut harus segera diidentifikasi 

dan dikendalikan dengan benar. identifikasi dan analisis risiko harus 

dilakukan agar dapat mengetahui risiko, tingkatan risiko dan konsekuensinya 

yang terdapat di tempat kerja sehingga hasil dari analisis risiko yang 

dilakukan dapat digunakan untuk menentukan upaya pengendalian yang 

sesuai dengan bahaya dan tingkat risikonya agar program pengendalian yang 

diterapkan dapat berjalan efisien dan efektif (Mulyana, 2008). 
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

identifikasi hazard lingkungan kerja dan keluhan kesehatan di mebel surya 

cemerlang tahun 2017. Peneliti merasa penelitian ini penting dilakukan agar 

teridentifikasi dengan jelas hazard risiko kerja yang berada di lingkungan 

kerja tersebut. 

I.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

Identifikasi Hazard Lingkungan kerja Dan Keluhan Kesehatan Di Mebel 

Surya Cemerlang. Oleh karena itu penulis akan melakukan penilaian risiko 

kesehatan dan mencoba untuk membuat karakteristik tingkat risiko yang ada 

di tempat kerja. 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui risiko kesehatan kerja pada pekerja Dan Keluhan 

Kesehatan Di Mebel Surya Cemerlang. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui alur proses kerja di Mebel Surya Cemerlang  

2. Mengidentifikasi hazard lingkungan kerja di Mebel Surya Cemerlang. 

3. Mengetahui upaya pengendalian hazard lingkungan kerja di Mebel Surya 

Cemerlang 

4. Mengetahui risiko kesehatan kerja di Mebel Surya Cemerlang 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1. Bagi Industri Mebel Surya Cemerlang  

Sebagai bahan masukan pada pimpinan industri Duta jaya mebel 

mengenai risiko yang ditimbulkan dari bahaya kesehatan akibat kerja 

sehingga diharapkan pimpinan dapat memberi solusi yang tepat untuk 

mengurangi dampak tersebut, dalam upaya peningkatan produksi disertai 

peningkatan mutu yang lebih baik. 

I.4.2 Bagi Pekerja Mebel Surya Cemerlang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pekerja tentang faktor risiko yang harus diperhatikan sehingga tidak 

menurunkan kesehatan dan produktivitas kerja para pekerja Mebel Surya 

Cemerlang di jalan Adi Sucipto Kubu Raya. 

I.4.3 Bagi Instansi Terkait 

Memberikan informasi kepada Disnakertrans setempat agar dapat 

memberikan perhatian terutama pada industri informal dan melakukan 

tindakan sesuai dengan kewenangannya, terhadap bahaya kesehatan yang 

dapat mengakibatkan penurunan derajat kesehatan dan berdampak pada 

penurunan produktivitas kerja bagi pekerja Mebel Surya Cemerlang di jalan 

Adi Sucipto Kubu Raya. 

I.4.4 Bagi Fakultas 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang berminat dalam 

melakukan penelitian di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. 
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Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 
No Judul Penulis Desain 

penelitian 

Variabel Hasil Persamaan 

dan Persamaan 

1 

. 

Identifikasi 

Bahaya 

Dan Penilaian 

Risiko 

Keselamatan 

Dan 

Kesehatan 

Kerja Tahun 

2009 

(Studi Kasus 

Di Unit 

Utility Pt.Sk. 

Keris Banten) 

Artia 

Tamado 

Sitorus 

Menggunakan 

metode 

deskriptif 

1. Identifikasi 

Bahaya 

2. Penilaian 

Risiko 

3. Penentuan 

Tindak Lanjut 

Identifikasi Potensi 

Bahaya dan Penilaian 

Risiko yang dilakukan 

oleh peneliti bersama 

dengan para ahli dalam 

hal ini petugas K3 dan 

supervisor setempat 

menghasilkan 19 

macam risiko dengan 

tingkat risiko rendah 

berjumlah 3 risiko, 

tingkat risiko sedang 

berjumlah 7 risiko, 

tingkat risiko tinggi 

berjumlah 8 risiko dan 

tingkat risiko ekstrem 

berjumlah 1 risiko 

Persamaan: 

Variabel dan 

desain penelitian 

 

Perbedaan : 

Tempat 

penelitian 

2 

. 

Identifikasi 

Bahaya, 

Penilaian Dan 

Pengendalian 

Risiko Di 

Bengkel 

Pengelasan 

SMKN 2 

Pengasih 

Murdiyono Menggunakan 

metode 

deskriptif 

Pendekatan 

ergonomis dan 

interaksi antara 

manusia 

(pekerja) 

dengan alat 

pemotong 

tahu. 

Bahaya yang 

teridentifikasi di 

bengkel pengelasan 

sejumlah 45 bahaya 

yang dinilai terdiri 

dari risiko rendah 

sejumlah 38 bahaya 

dan risiko sedang 

sejumlah 7 bahaya. 

Pengendalian risiko 

yang ada di bengkel 

terdiri dari 

pengendalian risiko 

yang sudah 

direncanakan 

sejumlah 26 tindakan 

dan pengendalian 

risiko yang belum 

direncanakan 

sejumlah 19 

Persamaan : 

Menggunakan 

metode 

deskriptif 

 

Perbedaan : 

Sampel yang 

digunakan 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1 Hasil 

V.1.1 Gambaran Umum 

Mebel Surya Cemerlang di jalan Adi Sucipto Kubu Raya perusahaan 

ini berdiri pada tahun 2014 yang beralamat di jalan Adi Sucipto Kabupaten 

Kubu Raya, sudah 3 tahun perusahan ini berdiri sebelumnya perusahaan ini 

terletak di jalan Purnama 1 Pontianak Kalimantan Barat. 

 

 

Gambar V.1 Kondisi Mabel Surya Cemerlang 

 

Struktur organisasi Mebel Surya Cemerlang adalah berbentuk 

campuran (lini dan fungsional). Struktur organisasi bentuk lini dapat dilihat 

dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari 

pimpinan tertinggi kepada unit-unit organisasi yang berada di bawahnya 

dalam bidang pekerjaan tertentu secara langsung, serta pemberian 
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wewenang dan tanggung jawab yang bergerak vertikal ke bawah dengan 

pendelegasian yang tegas melalui jenjang hirarki yang ada. 

Struktur organisasi fungsional dapat dilihat dengan adanya 

pemisahan/pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta pembatasan 

tanggung jawab yang tegas pada setiap bidang yaitu produksi, personalia, 

dan pemasaran berdasarkan fungsinya masing- masing dalam struktur 

organisasinya. Hal ini dibuat sesuai dengan kebutuhan serta kelancaran dan 

kemajuan usaha organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Jumlah tenaga kerja pada Mebel Surya Cemerlang sebanyak 20 

orang, yang terdiri dari staf dan karyawan. Yang dapat digolongkan staf 

pekerja pada tingkat kepala divisi dan kepala bagian (supervisor) dan yang 

digolongkan sebagai karyawan adalah pekerja langsung pada bagian 

produksi. Status karyawan dalam perusahaan ini dibagi atas dua jenis 

berdasarkan frekuensi penggajiannya, yaitu: karyawan bulanan dengan gaji 

yang dibayar sekali dalam sebulan sesuai dengan klasifikasi skala 

penggajian yang dibagi-bagi dalam golongan tertentu. Yang termasuk 

karyawan bulanan adalah direktur sampai dengan supervisor dan karyawan 

mingguan dengan gaji yang dibayar dua minggu sekali. Serta karyawan 

mingguan adalah semua karyawan baik dari karyawan gudang sampai 

dengan karyawan bagian accounting.  

Mebel Surya Cemerlang memfokuskan usahanya pada pembuatan 

kursi sofa yang diproduksi yang siap dipasarkan kepada konsumen langsung 

maupun distributor dengan daerah pemasaran di seluruh Kalimantan Barat. 
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Industri Mebel Surya Cemerlang pada bagian divisi produksi memiliki 4 

bagian yaitu bagian pembuatan matras yang terdiri dari rakit per, tembak 

per, tembak matras, jahit matras yang sebagian pekerja pernah mengalami 

kecelakaan kerja. 

 

V.1.2 Cara Pembuatan Sofa 

Tahapan dalam pembuatan sofa dapat diawali dengan membuat suatu 

pola sofa, mengetahui peralatan apa saja yang akan di gunakan serta 

beberapa bahan pebuatan sofa dan sesudah bikin pola sofa masuk dalam 

pembuatan kerangka sofa, serta pemasangan busa atau foam pada sofa. 

1. Peralatan serta beberapa bahan pembuatan sofa seperti: 

a) Multipleks 15mm = 1/2 lbr, tripleks 3mm = 1/2 lbr 

b) Serta dapat pula memakai karton tebal 

c) Kaso 4cm x 6cm x 400cm yang sejumlah 6 batang 

d) Paku 2, 5, 7cm, seperlunya 

e) Kaki kayu setinggi 10 cm 

f) Lem kayu 

2. Bahan untuk membuat dudukan atau seat sofa : 

a) 3 m Kain sofa motif dan 25 m Kain sofa polos 

b) 4 m Kain furing putih serta 1 mtr. Kain hitam 

c) Benang jahit nilon sesuaikan dengan warna kain 

d) 1 lbr busa (foam) yellow 4cm, 1 lembar busa softy 4 cm, 1 lbr busa 

4cm, 1 lembar busa 2cm, 1 lbr busa black 1cm. 
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e) 3 kg silikon hallow 

f) 2 meter dakron 

g) Karet secukupnya 

h) Staples ukuran 13/8 

i) Lem kuning atau lem busa 

3. Alat-alat pembuatan sofa yang disediakan : 

a) Gergaji kayu 

b) Serut 

c) Martil 

d) Tang 

e) Staples besar 

f) Parutan kayu 

4. Membuat Kerangka Sofa : 

a) Potonglah multipleks 15mm dengan ukuran yang sesuai sama 

gambar di bawah ini : 

 

 

Gambar V.2 Kerangka Sofa 



34 
 

b) Potong kaso dengan ukuran 117cm sejumlah 6 batang untuk body, 

serta 80cm sejumlah 12 batang untuk sisi tangan sofa. 

c) Bila di kaso bengkok jadi luruskan 2 segi kaso dengan serutan kayu. 

d) Rangkap multipleks dengan kaso kaso. 

e) Rangka tangan sofa terdiri atas 2 sisi (1 di kiri dan 1 di kanan). 

5. Pembuatan tangan sofa : 

a) Yang perlu di buat persiapan pertama yaitu balok sejumlah 6 item 

dengan ukuran balok sesuai sama design. 

b) Rangka tangan sofa. 

c) Pemasangan balok dengan posisi vertikal pada pojok sisi atas turun 

4cm. 

d) Pemasangan per. 

e) Pemasangan pegas yang di susun pada rangka sofa tersebut langkah 

pemasangan pegas pada sofa. 

f) Webing yaitu system pegas yang memakai karet lewat cara anyam 

bersilangan. 

 

Gambar V.3. Pembuatan Dudukan Sofa 
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6. Dudukan atau seat : 

Dudukan sofa merupakan sisi paling utama pada sofa, yang 

merupakan kunci kenyamanan terdapat pada bagian dudukan. 

Pembuatan dudukan sofa dapat dilihat pada Gambar V.3. 

7. Langkah pemasangan busa atau foam pada sofa : 

a. Ukur terlebih dulu rangka dudukan serta senderan terlebih dulu. 

Pemasangan busa teknik pemasangan busa memotong busa dengan 

mengukur rangka di bagian dudukan serta sandaran. 

 

 

Gambar V.4. Pemasangan Busa pada Sofa 

b. Sesudah busa di potong beri lem pada busa serta lem dioleskan 

terlebih dulu pada kater dudukan sesudah lem sesudah dioleskan 

tempel busa di bagian dudukan setelah busa di tempel busa di parut 

supaya busa jadi halus serta rapi. 

8. Selanjutnya langkah menempatkan busa di bagian sandaran : 

a. Sama dengan menempatkan busa di bagian dudukan busa lg juga 

lebih dahulu di berikanlah lem di bagian sandaran dan busa lg. 
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b. Pemasangan busa pada tangan sofa terlebih dulu memotong tripleks 

yang ukuran 3mm sesudah di potong letakkan tripleks di bagian 

rangka tangan sofa serta tripleks tersebut di lapisi lg green dengan 

ukuran 4cm untuk sandaran serta tangan sofa tersebut langkah 

menempatkan busa lagi pada permukaan tripleks. 

c. Pemasangan pelapis yupol steri di bagian sofa. 

d. Pelapis sofa dibentuk sesuai dengan pola/ design serta ukurannya. 

9. Pemotongan atau pengguntingan pelapis sofa : 

a. Menjahit pelapis serta tali samping sesuai sama pola pada sofa. 

b. Pemasangan pelapis pada jok atau dudukan, sandaran serta sisi 

tangan sofa. 

c. Step akhir pemasangan aksesori sofa serta kaki kursi. 

 

V.1.3 Gambaran Umum Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1,2,3 november 2017 tanpa 

mengganggu proses produksi, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi 

setiap bagian-bagian produksi dan setiap anggota-anggota pekerja secara 

satu persatu kemudian dilakukan wawancara. Sebelum pengukuran atau 

penelitian dilakukan peneliti terlebih dahulu meminta responden atau 

pekerja untuk menanda tangani lembar informen consent sebagai bukti 

persetujuan responden bersedia menjadi subjek dalam penelitian. Penelitian 

ini dilakukan wawancara terhadap variabel-variabel bebas dan terikat yang 

dilakukan oleh peneliti. Untuk kegiatan penelitian akan dijelaskan pada 

Gambar V.5. 
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Gambar V.5 Gambaran Proses Penelitian 

Penelitian dilakukan dimulai pada bulan November tahun 2017, pada 

bulan Agustus sampai Oktober adalah proses perencanaan proposal dari 

pengajuan judul hingga pembuatan proposal, bulan November adalah 

tahapan persiapan penelitian hingga proses penelitian, adapun pada tahapan 

persiapan penelitian, peneliti mempersiapkan alat dan bahan penelitian 

seperti kuesioner penelitian sebagai instrumen penelitian, hand pone sebagai 

alat untuk mengambil gambar dokumentasi penelitian, hingga pulpen dan 

lain-lain. 

Selama 3 hari setiap kelompok pekerja diminta untuk menjawab 

kuesioner, setelah data dikumpulkan diberi koding dan penyusunan. data 

diolah dan di input di dalam program komputer sesuai dengan tujuan 

penelitian untuk melihat hasil dari penelitian yaitu melihat Identifikasi 

Hazard potensi bahaya di perusahaan Lingkungan Kerja Di Mebel Surya 

Cemerlang Setelah data diolah hasil data yang didapatkan di interpretasikan 

Perencanaan Proposal 

Penelitian 

Proses Penelitian 

Tahap Persiapan 

Penelitian 

Tahap Pengumpulan 

Data 

Tahap Pengolahan 
Data 

 

Hasil Penelitian 

Interpretasi Data 
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sebagai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

terhadap responden dapat peneliti memperoleh data distribusi gambaran 

umur responden, tingkat pendidikan responden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.6 Alur Proses Penelitian 

 

Adapun tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada tabel Plan Of 

Action (POA) berikut ini : 

 

V.1.4 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur dan Jenis 

pekerjaan, penjelasan dapat dilihat pada tabel-tabel numerik di bawah ini : 

1. Umur Responden 

Umur dalam penelitian ini berdasarkan tanggal lahir` atau saat 

responden berulang tahun, umur responden berdasarkan data numerik 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Perhitungan Sampel 

Identifikasi Hazard (Potensi Bahaya) Faktor Biologi 

Identifikasi Hazard (Potensi Bahaya) Faktor Fisik 

Identifikasi Hazard (Potensi Bahaya) Bahan Kimia 

Identifikasi Hazard (Potensi Bahaya) Ergonomi 

Analisis Data 

Wawancara Pengisian Kuesioner 
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Tabel V. 1 

Analisis Deskriptif Umur Responden pada Pekerjaan Di Mebel 

Surya Cemerlang di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya 

 

Kategori Rata-rata Minimum Maksimum 

Umur (tahun) 37,00 28 48 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.1 dari 17 responden diperoleh rata-rata umur 

responden 37,00 tahun, umur termudah 28 tahun dan umur tertua 48 

tahun. Sedangkan berdasarkan kategori dapat di lihat pada Tabel V.3. 

Tabel V.2 

Distribusi Rata-rata Umur Responden pada pekerjaan di Mebel 

Surya Cemerlang di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya 

 

Umur Jumlah Persentase (%) 

< 35 tahun 7 41,2 

35 - 45 tahun 8 47,1 

> 45 tahun 2 11,8 

Total 17 100,0 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.2 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh proporsi responden terbanyak berumur 35-45 tahun sebesar 

47,1% dan umur yang paling rendah adalah berada di kisaran >45 ke atas 

dengan hanya 11,8 % atau 2 dari 17 pekerja. 

2. Jenis Pekerjaan  

Berdasarkan tabel V.3 menunjukkan bahwa dari 17 orang 

responden diperoleh hasil yaitu proporsi responden bekerja sebagai 

memotong 17,7% , tembak per 23,5% , penjahit 29,4% , pasang busa 

29,4% . 
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Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden di 

Mebel Surya Cemerlang di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya 

 

Jenis Pekerjaan Frequency (%) 

Memotong 3 17,7 

Tembak per 4 23,5 

Penjahit 5 29,4 

Pasang busa 5 29,4 

Total 17 100.0 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 
 

 

V.1.4 Hasil Univariat 

Peneliti ini mengambil sampel sejumlah 17 responden yang terdiri 

dari pembuatan kursi sofa terdiri dari 17 pekerja yaitu memotong 3 pekerja, 

tembak per 4 pekerja, penjahit 5 pekerja, pasang busa 5 pekerja. 

1. Identifikasi alur proses kerja di Mebel Surya Cemerlang  

a. Bagian Memotong 

 
Gambar V.7 Memotong Bahan Pembuat Sofa 
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Adapun identifikasi potensi bahaya pada kegiatan memotong bahan 

pembuat sofa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel V.4 

Spesifikasi Bahaya Pekerjaan Memotong di  

Mebel Surya Cemerlang  

No. Jenis Bahaya Spesifikasi Bahaya 
Ya Tidak 

n % n % 

1 Bahaya Kimia Formaldehyde pada lem kayu 3 100 0 0 

VOC (Volatile Organic 

Compounds) pada cat 

0 0 3 100 

Heavy metal 0 0 3 100 

PVC (Polyvinyl Chloride) pada 

material plastik 

0 0 3 100 

2 Bahaya Faktor 

Fisik 
Cacat fisik (luka terpukul, 

tersayat atau tertusuk) 

3 100 0 0 

Debu 3 100 0 0 

Kebisingan  3 100 0 0 

3 Bahaya Biologi Rayap 0 0 3 100 

Ular  0 0 3 100 

4 Bahaya 

Ergonomi 

Duduk 0 0 3 100 

Berdiri 3 100 0 0 

Duduk & Berdiri 0 0 3 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel V.4, menunjukkan bahwa dari 3 responden yang 

melakukan pekerjaan memotong diperoleh hasil yaitu potensi bahaya kimia 

yang diakibatkan bahan kimia Formaldehyde pada lem kayu ada 100%, 

VOC (Volatile Organic Compounds) pada cat ada 0%, Heavy metal ada 0% 

dan PVC (Polyvinyl Chloride) pada material plastik ada 0%. Potensi bahaya 

faktor fisik yaitu Cacat fisik (luka terpukul, tersayat atau tertusuk)100%, 

debu ada 100%, dan kebisingan 100%. Potensi bahaya dari bahaya biologi 

yaitu rayap ada 0% dan ular 0%. Sedangkan potensi bahaya ergonomi yaitu 

duduk ada 0%, berdiri ada 100% dan duduk & berdiri ada 0%.  
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b. Tembak Per 

 
Gambar V.8 Tembak Per pada pembuatan Sofa 

Adapun identifikasi potensi bahaya pada kegiatan memotong bahan 

pembuat sofa dapat dilihat pada Tabel V.8.  

Tabel V.5 

Spesifikasi Bahaya Pekerjaan Tembak Per di  

Mebel Surya Cemerlang  

 

No. Jenis Bahaya Spesifikasi Bahaya 
Ya Tidak 

N % n % 

1 Bahaya Kimia Formaldehyde pada lem kayu 0 0 4 100 

VOC (Volatile Organic 

Compounds) pada cat 

0 0 4 100 

Heavy metal 0 0 4 100 

PVC (Polyvinyl Chloride) pada 

material plastik 

0 0 4 100 

2 Bahaya Faktor 

Fisik 
Cacat fisik (luka terpukul, 

tersayat atau tertusuk) 

4 100 0 0 

Debu 0 0 4 100 

Kebisingan  4 100 0 0 

3 Bahaya Biologi Tikus  0 0 4 100 

Ular  0 0 4 100 

4 Bahaya 

Ergonomi 

Duduk 3 75 1 25 

Berdiri 1 25 3 75 

Duduk & Berdiri 0 0 4 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel V.5, menunjukkan bahwa dari 4 responden yang 

melakukan pekerjaan tembak per diperoleh hasil yaitu potensi bahaya kimia 

yang diakibatkan bahan kimia Formaldehyde pada lem kayu ada 0%, VOC 

(Volatile Organic Compounds) pada cat ada 0%, Heavy metal ada 0% dan 

PVC (Polyvinyl Chloride) pada material plastik ada 0%. Potensi bahaya 

faktor fisik yaitu cacat fisik (luka terpukul, tersayat atau tertusuk) 100%, 

debu ada 0%, dan kebisingan 100%. Potensi bahaya dari bahaya biologi 

yaitu rayap ada 0% dan ular 0%. Sedangkan potensi bahaya ergonomi yaitu 

duduk ada 75%, berdiri ada 25% dan duduk & berdiri ada 0%.  

 

c. Menjahit  

 
Gambar V.9 Menjahit 

Adapun identifikasi potensi bahaya pada kegiatan memotong bahan 

pembuat sofa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel V.6 

Spesifikasi Bahaya Pekerjaan Menjahit di  

Mebel Surya Cemerlang  

 

No. Jenis Bahaya Spesifikasi Bahaya 
Ya Tidak 

n % n % 

1 Bahaya Kimia Formaldehyde pada lem kayu 0 0 5 100 

VOC (Volatile Organic 

Compounds) pada cat 

0 0 5 100 

Heavy metal 0 0 5 100 

PVC (Polyvinyl Chloride) pada 

material plastik 

0 0 5 100 

2 Bahaya Faktor 

Fisik 
Cacat fisik (luka terpukul, 

tersayat atau tertusuk) 

5 100 0 0 

Kebisingan  5 100 0 0 

Debu  0 0 5 100 

3 Bahaya Biologi Tikus  0 0 5 100 

Ular  0 0 5 100 

4 Bahaya 

Ergonomi 

Duduk 0 0 5 100 

Berdiri 5 100 0 0 

Duduk & Berdiri 0 0 5 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel V.6, menunjukkan bahwa dari 5 responden yang 

melakukan pekerjaan menjahit diperoleh hasil yaitu potensi bahaya kimia 

yang diakibatkan bahan kimia Formaldehyde pada lem kayu ada 0%, VOC 

(Volatile Organic Compounds) pada cat ada 0%, Heavy metal ada 0% dan 

PVC (Polyvinyl Chloride) pada material plastik ada 0%. Potensi bahaya 

faktor fisik yaitu cacat fisik (luka terpukul, tersayat atau tertusuk) 100%, 

dan kebisingan 100%. Potensi bahaya dari bahaya biologi yaitu tikus ada 

0% dan ular 0%. Sedangkan potensi bahaya ergonomi yaitu duduk ada 0%, 

berdiri ada 100% dan duduk & berdiri ada 0%.  
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d. Pasang Busa 

 
Gambar V.10 Pemasangan Busa 

Adapun identifikasi potensi bahaya pada kegiatan memotong bahan 

pembuat sofa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel V.7 

Spesifikasi Bahaya Pekerjaan Pasang Busa di  

Mebel Surya Cemerlang  

 

No. Jenis Bahaya Spesifikasi Bahaya 
Ya Tidak 

n % n % 

1 Bahaya Kimia Formaldehyde pada lem kayu 0 0 5 100 

VOC (Volatile Organic 

Compounds) pada cat 

0 0 5 100 

Heavy metal 0 0 5 100 

PVC (Polyvinyl Chloride) pada 

material plastik 

0 0 5 100 

2 Bahaya Faktor 

Fisik 
Cacat fisik (luka terpukul, 

tersayat atau tertusuk) 

3 60 2 40 

Debu 2 20 3 80 

Kebisingan  3 60 2 40 

3 Bahaya Biologi Tikus  1 20 4 80 

Ular  0 0 5 100 

4 Bahaya 

Ergonomi 

Duduk 5 100 0 0 

Berdiri 5 100 0 0 

Duduk & Berdiri 0 0 5 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel V.7, menunjukkan bahwa dari 5 responden yang 

melakukan pekerjaan pasang busa diperoleh hasil yaitu potensi bahaya 

kimia yang diakibatkan bahan kimia Formaldehyde pada lem kayu ada 0%, 

VOC (Volatile Organic Compounds) pada cat ada 0%, Heavy metal ada 0% 

dan   VC (Polyvinyl Chloride) pada material plastik ada 0%. Potensi bahaya 

faktor fisik yaitu cacat fisik (luka terpukul, tersayat atau tertusuk) 60%, 

debu ada 20%, dan kebisingan 60%. Potensi bahaya dari bahaya biologi 

yaitu tikus ada 20% dan ular 0%. Sedangkan potensi bahaya ergonomi yaitu 

duduk ada 100%, berdiri ada 100% dan duduk & berdiri ada 0%.  

 

2. Mengetahui Identifikasi hazard lingkungan kerja di Mebel Surya 

Cemerlang. 

a. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Bahan Kimia  

Tabel V.8 

Brainstorm Adanya Bahaya Bahan Kimia Di Perusahaan 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Brainstorm adanya  bahaya 

bahan kimia di tempat kerja 

Ya Tidak 

N % n % 

3 17,7 14 82,3 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.8 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil yaitu proporsi Brainstorm adanya bahaya kimia lem 

kayu dan cat pilox adalah 17,7% . 
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Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi potensi 

bahaya bahan kimia yang di gunakan di perusahaan 

 

N

o 

Bahan kimia apa yang 

terlibat dalam proses kerja 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

N % N % N % 

1 Formaldehyde pada lem kayu 3 17,7 14 82,3 17 100 

2 VOC (Volatile Organic 

Compounds) pada cat 
0 0 17 100 17 100 

3 Heavy metal 0 0 17 100 17 100 

4 PVC (Polyvinyl Chloride) 

pada material plastik 
0 0 17 100 17 100 

sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.9 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil yaitu proporsi Brainstorm Bahan kimia yang terlibat 

dalam proses kerja diperoleh hasil yaitu proporsi adanya Bahan kimia 

adalah 17,7 % yaitu bahan kimia Formaldehyde.  

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi potensi 

bahaya Kimia pada Kelompok pekerja di perusahaan 

No 

Kelompok pekerja 

mana yang paling 

berisiko 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

N % N % n % 

1 Memotong 3 100 0 0 17 100 

2 Tembak per 0 0 4 100 17 100 

3 Menjahit 0 0 5 100 17 100 

4 Pasang busa 0 0 5 100 17 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.10 menunjukkan bahwa dari 17 

responden dengan masing-masing pekerjaan, diperoleh hasil yaitu 

pekerjaan memotong sebesar 100%, Tembak per 0%, Menjahit 0%, 

dan Pasang busa 0%. Hal ini menunjukkan bahwa yang mengalami 



48 
 

resiko bahaya kimia hanya pada kelompok pekerjaan memotong 

sedangkan pada kelompok pekerjaan lain tidak mengalami resiko. 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi potensi 

bahaya bahan kimia risiko yang mungkin muncul di perusahaan 

 

No 
Apa risiko yang 

mungkin muncul 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

N % n % N % 

1 Dari peralatan 15 88,24 2 11,76 17 100 

2 Dari lingkungan kerja 2 11,76 15 88,24 17 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.11 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil yaitu proporsi Brainstorm adanya bahaya kimia risiko 

yang mungkin muncul adalah 88,24% dari alat responden berjumlah 

15 orang dan dari lingkungan kerja 11,76 % responden berjumlah 2 

orang. 

b. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Faktor Fisik  

Tabel V.13 

Brainstorm Adanya Bahaya Faktor Fisik di Perusahaan 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Brainstorm dan bahaya fisik di 

tempat kerja 

Ya Tidak 

n % n % 

17 100 0 0 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel V.13 menunjukkan bahwa dari 17 

responden diperoleh hasil proporsi Adanya Identifikasi potensi bahaya 

Kelompok pekerja di perusahaan adalah 100%. 
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Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Faktor Fisik di Perusahaan 

 

No 

Apa jenis dampak 

kesehatan risiko yang 

mungkin muncul 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

n % N % N % 

1 Cacat fisik (luka 

terpukul, tersayat atau 

tertusuk) 

15 88,2 2 11,8 17 100 

2 Sesak napas/ Debu 5 29,4 12 70,6 17 100 

3 Kebisingan 10 58,8 7 41,2 17 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.14 menunjukkan bahwa dari 17 

responden diperoleh hasil yaitu proporsi Brainstrom adanya faktor 

fisika adalah dari cacat fisik (luka terpukul, tersayat atau tertusuk)  

88,2%, sesak napas 29,4% dan kebisingan 58,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa brainstorm cacat fisik merupakan resiko 

kesehatan yang tertinggi yang ada pada perusahaan. 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Cara Mengurangi Atau Menghilangkan 

Kelompok Pekerja di Perusahaan 

No 
Cara Mengurangi Atau 

Menghilangkan Potensi 

Bahaya 

Riwayat kejadian Total 
Ada Tidak 

n % n % N % 

1 Mengurangi jam kerja 17 100 0 0 17 100 

2 Di adakan Shift kerja 0 0 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.15 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil cara mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya 

adalah dengan cara Mengurangi jam kerja 100,% dan tidak ada yang 

memilih diadakannya shift kerja. 
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c. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Biologi  

 

Tabel V.16 

Brainstorm Adanya bahaya Biologi di Perusahaan 

N Pertanyaan Jawaban 

1 Brainstorm adanya potensi bahaya 

biologi di tempat kerja Anda 

Ya Tidak 

n % n % 

1 5,8 16 94,2 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.16 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh di peroleh hasil yaitu proporsi potensi bahaya biologi 

ditempat kerja yang terdapat 5,8% . 

Tabel V.17 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Kelompok Pekerja di Perusahaan 

 

No 

Apa jenis dampak 

kesehatan risiko yang 

mungkin muncul 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

n % n % n % 

1 Rayap 0 0 17 100 17 100 

2 Tikus 1 5,8 16 94,2 17 100 

3 Ular 0 0 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.17 menunjukkan bahwa dari 17 

responden diperoleh hasil yaitu proporsi Brainstrom adanya faktor 

biologi adalah dari rayap 0%, tikus 5,8% dan ular 0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa brainstorm tikus merupakan risiko kesehatan 

yang tertinggi yang ada pada perusahaan. 
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Tabel V.18 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Biologi Kelompok Pekerja di Perusahaan 

 

 

No 

Kelompok pekerja 

mana yang paling 

berisiko 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

n % n % n % 

1 Memotong 0 0 17 100 17 100 

2 Tembak per 0 0 17 100 17 100 

3 Menjahit 0 0 17 100 17 100 

4 Pasang busa 1 5,8 16 94,2 17 100 

sumber: Data Primer Tahun 2017 

berdasarkan tabel V.18 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil yaitu kelompok pekerja yang paling berisiko pada 

Pasang busa sebesar 5,8%, Memotong 0% Tembak per 0% dan 

Menjahit 0%. 

d. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Ergonomi 

Tabel V.19 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Ergonomi di Perusahaan 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Brainstorm adanya potensi bahaya 

ergonomi di tempat kerja Anda 

Ya Tidak 

n % n % 

17 100 0 0 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.19 menunjukkan bahwa dari 17 

responden diperoleh hasil yaitu proporsi potensi bahaya ergonomi 

ditempat kerja yang terdapat 100% bahaya ergonomi. 
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Tabel V.20 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Ergonomi Posisi Para Pekerja di Perusahaan 

 

No Bagaimana posisi para 

pekerja 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

n % n % n % 

1 Duduk 8 47,1 9 52,9 17 100 

2 Berdiri 14 82,4 3 17,6 17 100 

3 Duduk & Berdiri 0 0,0 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.20 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil proporsi potensi bahaya ergonomi ditempat kerja yang 

terdapat dan kelompok pekerja yang paling berisiko yaitu berdiri 

82,4% dan Duduk 47,1% bahaya ergonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa resiko yang disebabkan oleh berdiri lebih tinggi risikonya 

dibanding brainstorm ergonomi lain. 

Tabel V.21 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Ergonomi Kelompok Pekerja di Perusahaan 

 

 

No 

Kelompok pekerja 

mana yang paling 

berisiko 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

n % n % n % 

1 Memotong 17 100 0 0 17 100 

2 Tembak per 17 100 0 0 17 100 

3 Menjahit 17 100 0 0 17 100 

4 Pasang busa 17 100 0 0 17 100 

sumber: Data Primer Tahun 2017 

berdasarkan tabel V.21 menunjukkan bahwa dari 17 responden 

diperoleh hasil yaitu semua kelompok pekerja sangat berisiko terkena 

bahaya ergonomi. 
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Tabel V.22 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Identifikasi Potensi 

Bahaya Ergonomi Frekuensi Pengangkutan Pekerja di 

Perusahaan 

 

No 
Berapa frekuensi 

pengangkutan 

Riwayat kejadian 
Total 

Ada Tidak 

N % N % n % 

1 ≥ 1 kali 17 100 0 0 17 10

2 ≤ 1 kali sehari 0 0 17 100 17 10

0 Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.22 menunjukkan bahwa dari 17 

responden diperoleh hasil yaitu proporsi potensi bahaya ergonomi 

beban angkutan setiap hari ≥ 1 kali sehari ditempat kerja yang terdapat 

100% bahaya ergonomi. 

3. Risiko Kesehatan Kerja di Mebel Surya Cemerlang 

Hasil pengamatan di lapangan diperoleh beberapa kondisi 

yang dapat menyebabkan terjadinya risiko kesehatan kerja di mebel 

surya cemerlang dapat di lihat pada Tabel V.23. Berdasarkan tabel 

V.23 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh hasil yaitu 

jumlah risiko kesehatan kerja yang ada di Mebel Surya Cemerlang 

adalah 17 jenis risiko. Dari 17 risiko tersebut, jenis pekerjaan 

memotong dan pasang busa adalah jenis pekerjaan yang memiliki 

banyak risiko.  
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Tabel V.23 

Distribusi Frekuensi Responden Adanya Risiko Kesehatan Kerja di 

Perusahaan 

No. 
Jenis 

Pekerjaan 

Jumlah 

Subjek 
Risiko 

Riwayat 

Ada Tidak  

1 

  

  

  

  

Memotong 

  

  

  

  

3 1.    Terpapar Formaldehyde 3 0 

2.    Suara bising 3 0 

3.    Tangan terkena gergaji 3 0 

4.    Menghirup debu kayu  3 0 

5.    Sikap tubuh berdiri 3 0 

2 

  

  

  

Tembak Per 

  

  

  

4 1.    Tangan keram 4 0 

2.    Tangan terkena Steples 4 0 

3.    Suara bising 4 0 

4.    Sikap tubuh jongkok dan 

membungkuk 
4 0 

3 

  

  

Menjahit 

  

  

5 1.    Terkena jarum 5 0 

2.    Suara bising 5 0 

3.    Sikap duduk 5 0 

4 

  

  

  

  

Pasang 

Busa 

  

  

  

  

5 1.    Tangan terkena Steples 3 2 

2.    Suara Bising 3 2 

3.    Menghirup debu 2 3 

4.    Digigit Tikus 1 4 

5.    Sikap tubuh jongkok dan 

membungkuk 
5 0 

Total 17 17 60 11 

Sumber: Data Primer 2017 

 

 

 

Tabel V.24 

Distribusi Frekuensi Adanya Risiko Kesehatan Kerja pada Tahapan 

kegiatan di Perusahaan 

 

Risiko Kesehatan Kerja 

Riwayat Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Total 

N % N % N % N % N % 

Ada 3 100 4 100 4 100 3 100 15 88,24 

Tidak Ada 0 0 0 0 0 0 2 0 2 11,76 

Sumber: Data Primer 2017 
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Berdasarkan Tabel V.24 menunjukkan bahwa dari 17 

responden diperoleh hasil yaitu persentase jumlah risiko kesehatan 

kerja yang ada di mebel surya cemerlang sebesar 88,24 % dan 11,76% 

lainnya menyatakan tidak. Pada tahapan 1 sampai 3 dari kegiatan 

pembuatan meja di Mebel Surya Cemerlang rata-rata mengalami 

risiko kesehatan kerja 100%. 

4. Upaya Pengendalian hazard Lingkungan Kerja di Mebel Surya 

Cemerlang 

Upaya pengendalian terhadap hazard lingkungan kerja dilakukan 

setelah diperoleh data tingkat risiko yang ada di Mebel Surya Cemerlang. 

Adapun hasil penilaian risiko dan pengendaliannya di tampilkan pada Tabel 

V. 2.5 sebagai berikut.  

Tabel V.23 

Upaya Pengendalian Hazard Lingkungan Kerja di  

Mebel Surya Cemerlang 

 

No. Jenis Pekerjaan Risiko Upaya Pengendalian 

1 

  

  

  

  

Memotong 

  

  

  

  

1.    Terpapar Formaldehyde 
Perlu penggunaan APD secara 

lengkap 

2.    Suara bising Perlunya penggunaan earping 

3.    Tangan terkena gergaji Perlu perbaikan secara teknis 

4.    Menghirup debu kayu  Perlu penggunaan APD masker 

5.    Sikap tubuh berdiri 

Mendesain meja atau kursi 

kerja yang selaras dengan 

pekerjaan 

2 

  

  

  

Tembak Per 

  

  

  

1.    Tangan keram Perlu perbaikan secara teknis 

2.    Tangan terkena Steples Perlu perbaikan secara teknis 

3.    Suara bising Perlunya penggunaan earping 

4.    Sikap tubuh jongkok dan 

membungkuk 

Mendesain meja atau kursi 

kerja yang selaras dengan 

pekerjaan 

3 Menjahit 1.    Terkena jarum Perlu perbaikan secara teknis 
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2.    Suara bising Perlunya penggunaan earping 

3.    Sikap duduk 

Mendesain meja atau kursi 

kerja yang selaras dengan 

pekerjaan 

4 

  

  

  

  

Pasang Busa 

  

  

  

  

1.    Tangan terkena Steples Perlu perbaikan secara teknis 

2.    Suara Bising Perlunya penggunaan earping 

3.    Menghirup debu Perlu penggunaan APD masker 

4.    Digigit Tikus 
Perlu penggunaan APD secara 

lengkap 

5.    Sikap tubuh jongkok dan 

membungkuk 

Mendesain meja atau kursi 

kerja yang selaras dengan 

pekerjaan 

Sumber: Data Primer 2017 

 

V.2 Pembahasan 

1. Alur proses Kerja 

Alur proses kerja pembuatan kursi di Mebel Surya Cemerlang terdiri 

dari 4 jenis pekerjaan yaitu memotong, tembak per, menjahit dan pasang 

busa. Masing-masing kegiatan tersebut terpapar akan kondisi hazard dan 

risiko bahaya. Pada proses pemotongan, bentuk bahaya kimia adalah dari 

bahan lem berupa bahan kimia Formaldehyde.  

Memotong bahan merupakan tahap awal dalam pembuatan kursi di  

Mebel Surya Cemerlang. Hasil observasi menunjukkan bahwa bahaya kimia, 

fisik dan ergonomis merupakan potensi bahaya pada tahapan ini. Persentase 

bahaya kimia sebesar 100% karena Formaldehyde pada lem kayu. Selain itu 

bahaya fisik pada kegiatan memotong dengan gerakan yang cepat dalam 

waktu yang lama, cenderung mengakibatkan cedera pada tangan. Menurut 

penelitian oleh Andini (2015) bahwa frekuensi gerakan yang terlampaui 

sering akan mendorong fatigue dan ketegangan otot tendon.  
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Kegiatan motongan sering menghasilkan debu berterbangan yang 

berpotensi bahaya bagi pekerja. Gangguan saluran pernapasan dan mata perih 

merupakan risiko dari bahaya debu. Bahaya fisik berupa debu ditemukan 

sebanyak 100% dari hasil responden. Menurut penelitian oleh Mulyati (2013) 

bahwa debu di inhalasi menyebabkan timbulnya reaksi mekanisme 

pertahanan nonspesifik berupa batuk, bersin, gangguan transport mukosilier 

dan fagositosis oleh makrofag. Otot polos di sekitar inhalasi dapat terangsang 

sehingga menimbulkan penyempitan. Lebih lanjut menurut Aji (2012) bahwa 

keluhan kesehatan yang sering dialami pekerja ketika terpapar serbuk kayu 

adalah batuk-batuk, mata merah atau perih, gatal-gatal dan sesak napas.  

Bahaya sikap tubuh berdiri tampak pada pekerja di tahapan ini. Hal ini 

disebabkan posisi fasilitas kerja yang tidak selaras dengan pekerja. Pekerja 

mudah mengalami kelelahan akibat berdiri dan membungkuk. menurut 

penelitian Sundari (2011) menyatakan membungkuk dapat mengakibatkan 

penimbunan asam laktat akibat kurangnya suplai oksigen pada punggung 

sehingga terjadi keluhan.  

Selanjutnya tahapan tembak per, dimana pada tahap ini teridentifikasi 

bahaya fisik dan ergonomi. Cacat fisik (berupa luka, kebisingan) dan 

ergonomi memiliki persentase bahaya sebesar 100%. Bahaya ergonomi 

selama pekerja melakukan pekerjaan tembak per diakibatkan posisi kerja 

yang tidak sesuai sehingga terjadi keluhan kesehatan. menurut Santosa (2015) 

bahwa sikap kerja yang tidak alamiah dan terlalu membungkuk menyebabkan 

keluhan muskuloskeletal. 
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Pada proses menjahit telah teridentifikasi fisik (cacat fisik dan 

kebisingan) dan ergonomi. Cacat fisik berupa luka, kebisingan dan ergonomi 

memiliki persentase bahaya sebesar 100%.   Pada proses terakhir yaitu pasang 

busa teridentifikasi jenis bahaya fisik, biologi dan ergonomi. Cacat fisik 

berupa luka memiliki persentase bahaya 60%, debu 20%, kebisingan 60%dan 

ergonomi memiliki persentase bahaya sebesar 100%. Kebisingan diakibatkan 

mesin jahit yang setiap hari di dengar para pekerja menimbulkan risiko bagi 

kesehatan para pekerja. Menurut Hudayana, dkk (2013) bahwa pendengaran 

terganggu karena bunyi mesin yang keras, lama kelamaan akan mengganggu 

pendengaran dalam waktu jangka panjang.  

Pekerja yang terpapar bahaya ergonomi berupa jongkok dan 

membungkuk yang dapat mengakibatkan keluhan pada otot. Menurut 

penelitian oleh Mahardika, dkk (2014) bahwa aktivitas yang dilakukan 

dengan posisi jongkok ataupun membungkuk, berbahaya bagi sistem skeletal 

otot karena dapat menyebabkan nyeri dan kaki kesemutan.  

2. Identifikasi hazard lingkungan kerja 

a.  Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Bahan Kimia  

Hazard bahaya kimia yang ada di mebel surya cemerlang di 

kelompokan menjadi 4 macam bahan kimia yaitu Formaldehyde. VOC, 

Heavy meral dan PVC. Hasil analisis menunjukkan bahwa Brainstorm 

bahan kimia di mebel surya cemerlang sebesar 17,7 % pada Formaldehyde  

sedangkan pada bahan kimia lain 0%. Berdasarkan hal itu, risiko adanya 

potensi adanya bahan kimia pada mebel surya cemerlang sebesar 17,7%. 
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Risiko bahaya bahan kimia timbul dari berbagai bahan kimia yang 

memiliki sifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan 

kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya.  Bahan kimia berbahaya 

dapat berbentuk padat, cairan, uap, gas, debu, asap atau kabut dan dapat 

masuk ke dalam tubuh. 

Hasil penelitian yang dilakukan Gabriela, dkk (2013) Dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa responden yang Identifikasi potensi bahaya 

bahan kimia mempunyai pengetahuan cukup tentang bahaya bahan kimia 

sebanyak 27 orang (54%) dan yang berpengetahuan kurang yaitu 23 orang 

(46%). Responden dengan sikap positif mengenai komunikasi bahaya bahan 

kimia lebih banyak yaitu 28 orang (56%) dan yang memiliki sikap negatif 

yaitu 22 orang (44%).Sedangkan, tindakan yang sesuai prosedur kerja lebih 

banyak yaitu 47 orang (94%) dan tindakan yang tidak sesuai yaitu 3 orang 

(6%). Saran yang direkomendasikan adalah bagi karyawan lebih 

memperhatikan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerjanya. 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja 

berpotensi terkena bahaya penyakit akibat kerja yang di paparkan / di 

peroleh dari zat kimia yang berasal dari penggunaan lem kayu. Bahan kimia 

tersebut menyebabkan / menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal pada kulit 

dan sesak napas ini dikarenakan pekerja tidak menggunakan APD saat 

berkerja seperti masker dan sarung tangan. Disarankan bagi mebel surya 

cemerlang untuk menyediakan sarung tangan dan masker untuk para pekerja 

di setiap bagian sebagai APD para pekerja di mebel tersebut. 



60 
 

b. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Faktor Fisik 

Hazard bahaya faktor fisik yang ada di mebel surya cemerlang di 

kelompokan menjadi 3 macam jenis bahaya yaitu cacat fisik, sesak nafas/ 

debu dan kebisingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Brainstorm bahaya 

faktor fisik di mebel surya cemerlang sebesar 100%. Berdasarkan hal itu, 

risiko adanya potensi adanya bahan kimia pada mebel surya cemerlang 

sebesar 100%.hal ini dikarenakan dari semua kelompok bahaya yang 

diidentifikasi pernah terjadi pada semua pekerja. 

Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika 

antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro 

dan sinar ultra ungu. Suara yang tinggi di tempat kerja menimbulkan 

gangguan pada pendengaran (kebisingan) dan jika terjadi secara continue 

akan berakibat buruk bagi kesehatan fisik pekerja. 

Menurut penelitian Marisdayana, dkk (2016) bahwa intensitas 

paparan bising melebihi NAB (85 dB) menunjukkan hubungan signifikan 

antara paparan bising dengan gangguan pendengaran dan masa kerja dengan 

gangguan pendengaran. ja, riwayat keluarga dan usia bukan merupakan 

faktor confounding terhadap intensitas paparan bising dan gangguan 

pendengaran, sedangkan lama kerja merupakan faktor confounding terhadap 

intensitas paparan bising dan gangguan pendengaran.    

Menurut penelitian Nikie, dkk (2018) bahwa risiko gangguan batuk, 

dan sesak napas timbul dari kondisi lingkungan rumah seperti kondisi lantai 

rumah buruk (tidak memenuhi syarat) berrisiko 2,46 kali lebih besar dan 
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kondisi ventilasi rumah yang buruk (luasnya <10% luas lantai) terhadap 

timbulnya pusing dan sakit kepala dengan risiko 1,35 kali lebih besar. 

Berdasarkan hal itu, terlihat bahwa salah satu penyebab sesak napas karena 

debu dipengaruhi kondisi ventilasi. 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja berpotensi 

terkena bahaya fisik berupa kebisingan dikarenakan intensitas paparan 

bising melebihi NAB dan jarak antara sumber bising dan posisi responden 

saat pekerja sangat dekat, inilah yang menyebabkan responden yang lama 

kerja memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita gangguan pendengaran. 

Untuk itu disarankan bagi pemilik perusahaan untuk mengatur lamanya 

kerja bagi pekerjaanya agar tidak terpapar kondisi bising yang terlalu lama. 

Selain itu, juga disarankan para pekerja memakai sumbat telinga (ear plugs) 

atau tutup telinga (ear muffs) pada saat bekerja ditempat bising. 

c. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Biologi 

Hazard bahaya Biologi yang ada di mebel surya cemerlang di 

kelompokan menjadi 3 macam jenis bahaya yaitu Rayap, Tikus dan Ular.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa Brainstorm bahaya biologi di mebel 

surya cemerlang sebesar 5,8% pada bahaya karena tikus sedangkan pada 

jenis bahaya biologi lain 0%. Berdasarkan hal itu, risiko adanya potensi 

adanya bahaya biologi pada mebel surya cemerlang sebesar 5,8%. Hal ini 

dikarenakan dari 17 pekerja yang menjadi responden hanya terdapat 1 

pekerja yang pernah mengalami adanya bahaya biologi. 

Faktor bahaya biologi merupakan penyebab utama untuk penyakit 
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kibat kerja. Tempat kerja seperti mebel terdapat tikus, rayap dan ular yang 

berada di lingkungan kerja. Hewan tersebut bersarang di tumpukan 

penyimpanan bahan dan tempat kerja yang tidak di bersihkan. Kebersihan di 

tempat mebel menjadi penyebab dari timbulnya risiko bahaya biologi di 

mebel surya cemerlang.  

Hasil penelitian yang dilakukan Kurniawati 2012. berdasarkan 

proses identifikasi bahaya maka didapatkan 34 jenis temuan bahaya yang 

kemudian dikelompokkan menjadi 6 sumber bahaya yaitu sumber bahaya 

Kondisi Lingkungan Kerja, Sikap Pekerja, Material Kerja, Lantai Basah, 

Panel Listrik dan Pisau Pemotong. Sedangkan dari penilaian risiko maka 

didapatkan nilai 4% bahaya dalam kategori Ekstrem, 81% bahaya dalam 

kategori Risiko Tinggi dan 15% bahaya dalam kategori Risiko Sedang. 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja 

berpotensi terkena penyakit akibat kerja karena faktor biologi seperti tikus, 

rayap dan ular yang terdapat di tempat kerja ini dikarenakan lingkungan 

pekerja yang memungkinkan sumber bahaya berada di tempat kerja. 

Sehingga disarankan kepada pihak mebel surya cemerlang agar lebih 

memperhatikan keselamatan kerja para pekerja mebel dan menyuruh para 

pekerja memakai APD agar dapat mengurangi risiko terkena bahaya biologi 

yang disebabkan rayap, tikus maupun ular.  

d. Identifikasi Hazard Potensi Bahaya Ergonomi  

Hazard bahaya Ergonomi yang ada di mebel surya cemerlang di 

kelompokan menjadi 3 macam jenis sumber bahaya yaitu posisi duduk, 
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berdiri dan duduk & berdiri.  Hasil analisis menunjukkan bahwa Brainstorm 

bahaya ergonomi di mebel surya cemerlang sebesar 100%. Berdasarkan hal 

itu, risiko adanya potensi adanya bahan kimia pada mebel surya cemerlang 

sebesar 100%.hal ini dikarenakan dari semua kelompok bahaya yang 

diidentifikasi pernah terjadi pada semua pekerja. 

Para pekerja mebel berisiko terkena bahaya ergonomi dikarenakan 

aktivitas yang dilakukan berulang yang berpengaruh terhadap kesehatan 

kerja. Pekerja cenderung mengalami nyeri pada bagian belakang yang di 

sebabkan posisi kerja yang tidak benar. Hal ini akan berdampak pada 

kesehatan pekerja jika terjadi terus menerus. Hal ini disebabkan akibat dari 

postur kerja yang tidak alamiah yang disebabkan oleh karakteristik tuntutan 

tugas, alat kerja dan stasiun kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan 

keterbatasan pekerja. Beban fisik akan semakin berat apabila pada saat 

postur tubuh pekerja tidak alamiah yaitu gerakan punggung yang terlalu 

membungkuk, posisi jongkok, jangkauan tangan yang selalu disebelah 

kanan dan lain-lain. 

Hasil penelitian dari Ari dan Robiana (2012) bahwa pada pekerjaan 

mengeluarkan kerincingan dikatakan berpotensi menimbulkan bahaya 

ergonomi dikarenakan, pada saat melakukan pekerjaan posisi kaki terlalu 

menekuk, hal ini disebabkan pekerjaan dilakukan sambil jongkok (posisi 

jongkok). Posisi tersebut dikatakan posisi janggal, karena pada posisi ini 

banyak terlihat bagian tubuh yang menekuk akan menyebabkan aliran darah 

terhambat, sehingga apabila itu terjadi akan menyebabkan pekerja 
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mengalami kesemutan dan kelelahan. 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja 

berpotensi terkena bahaya penyakit akibat kerja yang di paparkan/diperoleh 

dari bahaya ergonomic yang di dapat dari proses saat berkerja seperti lama 

duduk, posisi duduk yang salah dalam berkerja menyebabkan penyakit 

pinggang dan pegal pada kaki. Disarankan pada pekerja untuk menghindari 

posisi kerja yang berlebihan semi menjaga kesehatan  dan keselamatan kerja 

agar tidak timbulnya cedera pada saat berkerja. Selain itu, perlu juga 

disiapkan fasilitas kerja yang ergonomis untuk memberikan kenyamanan 

kerja untuk mencegah keluhan penyakit akibat kerja serta dapat 

meningkatkan produktivitas. 

3. Risiko Kesehatan Kerja 

Risiko kesehatan kerja yang ada di mebel surya cemerlang sebesar 

88,24 % dan 11,76% lainnya menyatakan tidak. Pada tahapan 1 sampai 3 

dari kegiatan pembuatan meja di Mebel Surya Cemerlang rata-rata 

mengalami risiko kesehatan kerja 100%. Pada kegiatan memotong, 

teridentifikasi 5 jenis risiko kesehatan yang terpapar yaitu bahan kimia 

Formaldehyde, kebisingan, tangan terkena gergaji, debu dan sikap tubuh 

yang tidak sesuai. Sikap tubuh yang tidak sesuai pada kegiatan memotong 

dapat dicegah dengan penggunaan fasilitas tempat duduk agar otot pekerja 

tidak kelelahan selama pekerjaan. Menurut Mahardika, dkk (2014) bahwa 

perlu mendesain fasilitas kerja yang ergonomis guna mengurangi keluhan 

pada otot pekerja. 
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Kegiatan tembak per terpapar risiko kesehatan 100% berupa risiko 

tangan keram, tangan terkena steples, kebisingan mesin, dan sikap tubuh. 

Penggunaan APD sangat disarankan untuk pencegahan terhadap risiko dari 

kegiatan tembak per. Menurut Afifah (2012) bahwa pekerja diwajibkan 

untuk memakai sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia di 

bawah pengawasan pengelola. 

Kegiatan menjahit terpapar 3 jenis risiko dengan persentase 100% 

yaitu risiko fisik berupa tangan terkena jarum, suara bising dan sikap duduk. 

Sedangkan pada kegiatan pasang busa di Mebel Surya Cemerlang, terpapar 

5 jenis risiko kesehatan kerja yaitu tangan terkena steples, suara bising, 

debu, bahaya biologi digigit tikus, dan sikap kerja jongkok.  

4. Upaya Pengendalian 

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan di Mebel Surya Cemerlang 

dapat di sesuaikan dengan jenis risiko kesehatan yang teridentifikasi. Risiko 

kebisingan, debu, zat kimia dan cedera yang di temukan di lapangan termasuk 

risiko tinggi. Kebisingan seperti yang telah diketahui dampaknya pada 

identifikasi bahaya sebelumnya harus dikendalikan dengan cara pengendalian 

secara engineering control, pengendalian secara substitusi (mengganti mesin 

yang bising dengan mesin yang kurang bising, mendesain ulang dan 

memodifikasi peralatan, atau dengan mengubah tata letak peralatan di area 

kerja) akan memakan banyak biaya dan waktu sehingga diperlukan analisis 

lebih lanjut oleh perusahaan. 

Debu kayu maupun busa hasil kerja mesin dan dari bahan dapat 
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menyebabkan gangguan pernapasan dan ketidaknyamanan dalam bekerja 

dapat dikendalikan dengan cara, ventilasi udara yang bersih atau dengan 

menggunakan alat penghisap agar debu dapat dialirkan keluar, perawatan 

tempat kerja yang baik meliputi kebersihan, pembuangan sampah, pencucian 

dan pengaturan tempat kerja yang aman telah cukup dilakukan. Ventilasi 

umum yang dilakukan sudah cukup baik dengan mengalirkan udara ke dalam 

ruang kerja agar kadar bahan berbahaya dalam ruang kerja berkurang sangat 

efektif untuk mengatasi bahaya gas dan uap tetapi tidak tepat untuk fume dan 

debu. Pengawasan dan pemantauan lingkungan kerja yang dilakukan secara 

teratur dan terus menerus (Sugeng, 2005).  

Pengendalian administratif lain yang tidak dapat diabaikan adalah 

perlunya dibuat organisasi khusus yang menangani bahaya. Oleh karenanya 

organisasi K3 hendaknya dapat berdiri sendiri sehingga penanganan K3 dapat 

direalisasikan dengan baik oleh petugas-petugas yang bersangkutan. 

Monitoring pelaksanaan standar keselamatan kerja (inspeksi dan patroli) 

secara rutin serta memelihara komunikasi tentang pesan keselamatan kerja 

melalui media seperti poster, buletin, stiker, bahkan mencontohkan dengan 

panutan, sangat perlu digalakkan agar keselamatan dan kesehatan kerja dapat 

terjaga (John Ridley, 2008:57).  

Penggunaan APD merupakan alternatif terakhir bila pengendalian 

yang lain telah dilakukan. Seluruh tenaga kerja yang berada di unit ini 

sebaiknya dilengkapi dengan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan 

jenis pekerjaan. Untuk menghindari kebisingan hendaknya para pekerja 
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menggunakan sumbat telinga (earplug) atau penutup telinga (earmuff). APD 

untuk mengatasi kebisingan dapat menggunakan earmuff tetapi pada unit ini 

pekerja menggunakan earplug hanya saja tidak semua pekerja mendapat alat 

ini secara merata dan disesuaikan dengan tempat kerjanya. Oleh karena itu 

perlu perhatian khusus untuk memfasilitasi pekerja dengan earplug serta 

adanya pengawasan agar alat ini selalu terpasang setiap kali pekerja 

melakukan pekerjaannya. 

APD pekerjaan manual, perusahaan telah menyediakan dengan baik, 

yang perlu menjadi perhatian adalah perusahaan perlu meningkatkan 

pengawasan dan pelatihan terhadap cara pemeliharaan dan perawatan APD 

agar perusahaan tidak berulang-ulang menyediakan APD bagi pekerja yang 

tidak menjaga APD-nya dengan baik. 

 

V.3. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu identifikasi dan 

penilaian risiko yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, maka ada hal-

hal yang tidak dapat diidentifikasi karena keterbatasan pengalaman peneliti. 

Dalam pengumpulan data peneliti hanya menggunakan instrumen sehingga 

dalam penentuan kasus masih belum maksimal karena berdasarkan argumen 

dari responden. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Alur Proses Kerja di Mebel Surya Cemerlang terdiri dari 4 tahapan kerja 

yaitu kegiatan memotong, tembak per, menjahit dan pasang busa. 

2. Hazard Lingkungan kerja yang teridentifikasi di Mabel Surya Cemerlang 

terdiri dari  : 

a. Hazard lingkungan kerja adanya bahaya kimia di mebel surya 

cemerlang sebesar 17,7%. Proporsi Brainstrom adanya bahaya kimia 

adalah dari bahan kimia Formaldehyde sebesar 17,7% , VOC 

(Volatile Organic Compounds) pada cat sebesar 0%, Heavy metal 

sebesar 0%, dan PVC (Polyvinyl Chloride) pada material plastik 

sebesar 0%. 

b. Hazard lingkungan kerja adanya bahaya faktor fisik di mebel surya 

cemerlang sebesar 100%. Proporsi Brainstrom adanya faktor fisika 

adalah dari cacat fisik 88,2%, sesak napas 29,4% dan kebisingan 

58,8%.  

c. Hazard lingkungan kerja adanya bahaya biologi di mebel surya 

cemerlang sebesar 5,8%. Proporsi Brainstrom adanya faktor biologi 

adalah dari rayap 0%, tikus 5,8% dan ular 0%.  
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d. Hazard lingkungan kerja adanya bahaya Ergonomi di mebel surya 

cemerlang sebesar 100%. Proporsi potensi bahaya ergonomi 

ditempat kerja yang terdapat dan kelompok pekerja yang paling 

berisiko yaitu berdiri 82,4% dan Duduk 47,1% bahaya ergonomi.  

3. Risiko kesehatan kerja di Mebel Surya Cemerlang teridentifikasi 17 jenis 

risiko kesehatan kerja dengan persentase 88.24% jenis bahaya tersebut 

telah terjadi dan dialami oleh para pekerja. 

4. Upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan di Mebel Surya 

Cemerlang yaitu berupa penggunaan APD (masker, earplug (sumbat 

telinga) dan sarung tangan) untuk risiko kimia, fisik (cacat fisik debu dan 

kebisingan) dan mendesain fasilitas kerja yang ergonomis guna 

mengurangi keluhan pada otot pekerja.  

 

VI.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan gratis 

untuk para pekerja sektor informal, Mebel Surya Cemerlang  dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian bekerja. Melakukan pengawasan 

terhadap aktivitas pekerjaan di sektor informal khususnya Mebel Surya 

Cemerlang. Melakukan kegiatan penilaian risiko lanjutan dengan lebih 

komprehensif dan melibatkan para ahli K3 beserta pengusaha di sektor 

informal khususnya Mebel Surya Cemerlang. 

 



70 

 

2. Bagi Pemilik Mebel Surya Cemerlang 

Diharapkan dapat memberikan penutup pada benda-benda tajam 

seperti bilah gergaji dan mesin lainnya untuk melindungi pekerja dari 

kontak dengan benda tersebut. Merawat dan selalu memeriksa kondisi dari 

mesin dan peralatan kerja yang digunakan. Membuat tata cara bekerja 

aman untuk setiap proses yang menggunakan mesin dan peralatan yang 

berisiko tinggi. Memperbaiki kondisi lingkungan bengkel kerja, seperti 

tata letak barang-barang. Memperhatikan hak pekerja seperti waktu 

istirahat/libur, dan hak untuk bekerja dengan selamat serta menyediakan 

APD. 

3. Bagi Pekerja Mebel Surya Cemerlang 

Diharapkan selalu waspada dalam melakukan setiap aktivitas kerja, 

sehingga tercipta perilaku berhati-hati saat bekerja. Tingkatkan 

pengetahuan dan keahlian diri dalam hal penggunaan mesin dan peralatan 

kerja. Istirahat dengan cukup agar tidak melebihi beban kemampuan 

bekerja.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, dapat 

dijadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian dengan metode lain. 

Perlu juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan 

risiko lingkungan kerja terhadap motivasi para pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya. 
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