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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

II.1 Definisi 

II.1.1 Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisimito (2006) disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Dalam 

melakukan aktivitas perusahaan, lingkungan kerja merupakan segala kondisi 

yang berada di sekitar para pekerja, sehingga baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan. Lingkungan yang baik dan menyenangkan akan dapat 

menimbulkan semangat dan bergairah kerja, dan sebaliknya jika lingkungan 

kerja yang tidak menyenangkan akan dapat mengurangi semangat dan 

bergairah kerja.  

Menurut Supardi (2005) bahwa lingkungan kerja merupakan 

keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang dapat 

memberikan kesan yang menyenangkan, mengamankan, menentramkan, 

dan betah kerja. Menurut Nitisemito (2008) mendefinisikan lingkungan 

kerja sebagai berikut: Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi drinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diembankan.  

Menurut Sedarmayati (2001) mendefinisikan lingkungan kerja 

sebagai berikut: Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 
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metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya, baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. Menurut Sedarmayati (2001) indikator-indikator 

lingkungan kerja adalah sebagai berikut: penerangan, suhu udara, suara 

bising, penggunaan warna, ruang gerak yang diperlukan, keamanan kerja, 

dan hubungan karyawan. 

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, 

baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, langsung atau tidak langsung, 

yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. 

Lingkungan kerja yang mendukung produktivitas kerja akan menimbulkan 

kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu organisasi.  

II.1.2 Faktor Lingkungan Kerja 

Menurut Nawawi (2003) lingkungan kerja adalah sebagai berikut : 

a. Kondisi fisik (kondisi kerja) perusahaan yang meliputi penerangan 

tempat kerja, penggunaan warna, pengaturan suhu udara, kebersihan dan 

ruang gerak. Kondisi fisik dari lingkungan kerja di sekitar karyawan 

sangat perlu diperhatikan oleh pihak badan usaha, sebab hal tersebut 

merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar 

karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. 

Memperhatikan kondisi fisik dari lingkungan kerja karyawan dalam hal 

ini berarti berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan para karyawan sebagai pelaksanaan 

kerja pada tempat kerja tersebut 
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b. Kondisi non fisik (iklim kerja) terhadap lingkungan kerja tidak dapat 

dilihat atau disentuh tetapi dapat dirasakan oleh karyawan tersebut. Iklim 

kerja dapat dibentuk oleh para pemimipin yang berarti pemimpin tersebut 

harus mempunyai kemampuan dalam membentuk iklim kerja tersebut. 

Iklim kerja yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula bagi 

kualitas kerja karyawan. Iklim kerja berhubungan dengan bagaimana 

sikap dan perilaku karyawan dalam membina hubungan. Adapun iklim 

kerja tersebut meliputi hubungan dengan karyawan dan hubungan 

karyawan dengan karyawan. 

Robbins (2002) menyatakan bahwa “faktor-faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah: suhu, kebisingan, penerangan, 

dan mutu udara. Suhu adalah variabel dimana terdapat perbedaan individual 

yang besar. Dengan demikian untuk memaksimalkan produktivitas, adalah 

penting bahwa karyawan bekerja di suatu lingkungan dimana suhu di atur 

sedemikian rupa sehingga berada diantara rentang kerja yang dapat diterima 

setiap individu. 

II.1.3 Risiko 

Menurut Australian Standard (2004), risiko adalah peluang 

terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran, diukur 

dengan hukum sebab akibat. Risiko diukur berdasarkan nilai probability dan 

consequences. Konsekuensi atau dampak hanya akan terjadi bila ada bahaya 

dan kontak atau exposure antara manusia dengan peralatan ataupun material 

yang terlibat dalam suatu interaksi. 
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Selain itu risiko dapat juga diartikan sebagai kombinasi dari 

kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan 

suatu cidera atau kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi 

berasal dari dan/atau bertambah buruk karena kegiatan kerja dan/atau situasi 

yang terkait pekerjaan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan 

tersebut (OHSAS 18001:2007). Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi 

suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut 

(ILO, 2013). 

Risiko ialah suatu kerugian yang diharapkan dalam setiap kegiatan 

atau dalam satuan waktu yang merupakan kombinasi antara kemungkinan 

suatu kejadian dalam setiap kegiatan atau dalam satuan waktu dengan 

keparahan atau akibat yang dinyatakan dalam kerugian dalam setiap 

kejadian (P2K3 Depnaker RI, 2000). 

II.1.4 Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. 

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diduga 

semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. 

Sedangkan tempat kerja merupakan ruangan atau lapangan tertutup atau 

terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering 

dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat 

sumber bahaya (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1998 tentang 

Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan). 
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II.2 Jenis - Jenis Bahaya 

Berdasarkan jenis-jenis bahaya antara lain (Sahab, 1997): 

1. Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari lingkungan fisik di sekitar, 

seperti kebisingan, radiasi, suhu atau temperatur dan getaran. 

2. Bahaya kimia adalah substansi bahan kimia yang digunakan dalam 

proses produksi dan penyimpanan serta penanganan limbah. 

3. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari makhluk hidup selain 

manusia dan lebih mengarah pada aspek kesehatan seperti: virus, bakteri 

dan jamur. 

4. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang disebabkan karena ketidak 

sesuaian antara peralatan kerja dengan pekerja seperti kursi terlalu 

rendah, meja yang terlalu tinggi. 

5. Bahaya psikologi adalah bahaya yang dapat menyebabkan kondisi 

psikologi pekerja tidak baik yang berpengaruh terhadap pekerjaan, 

seperti stress karena kelebihan beban kerja atau rekan kerja. 

 

II.3 Potensi Bahaya 

Potensi bahaya dapat berupa berbagai bentuk, terlebih lagi, masing – 

masing risiko bisa menjadi tinggi atau rendah, tergantung pada tingkat 

peluang bahaya yang ada. Potensi bahaya tersebut di tentukan berdasarkan 

risiko yang dimana risiko yang ditimbulkan dapat berupa berbagai 

konsekuensi dan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori besar (ILO, 2013). 

Dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mencakup empat 
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komponen kerja, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, 

pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Setiap komponen tersebut 

dapat menjadi sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan potensi 

bahaya bagi kesehatan pekerja. Sumber atau situasi yang potensial tersebut 

dikenal sebagai hazard atau faktor risiko kesehatan. Sedangkan peluang 

hazard kesehatan menimbulkan suatu cidera atau gangguan kesehatan 

disebut sebagai risiko (Kurniawidjaja, 2012). 

 

Tabel II.1 

Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Didasari  

Pada Dampak Korban 

 
Kategori A  

Potensi bahaya yang 

menimbulkan risiko dampak 

jangka panjang pada 

kesehatan 

Kategori B  

Potensi bahaya 

yang 

menimbulkan 

risiko langsung 

pada keselamatan 

Kategori C  

Risiko terhadap 

kesejahteraan 

atau kesehatan 

sehari-hari 

Kategori D  

Potensi bahaya 

yang menimbulkan 

risiko pribadi dan 

psikologis 

1. Faktor kimia (debu, uap 

logam, uap) 

2. Faktor biologi (penyakit 

dan gangguan oleh 

virus, bakteri, binatang 

dsb.) 

3. Faktor fisik (bising, 

penerangan, getaran, 

iklim kerja, jatuh) 

4. Faktor ergonomis 

(posisi bangku kerja, 

pekerjaan berulang- 

ulang, jam kerja yang 

lama) 

5. Faktor lingkungan yang 

disebabkan oleh polusi 

pada perusahaan di 

masyarakat 

1. Kebakaran 

2. Listrik 

Potensi 

bahaya 

3. Mekanik 

(tidak adanya 

pelindung 

mesin) 

4. House 

keeping 

(perawatan 

buruk pada 

peralatan) 

1. Air Minum 

2. Toilet dan 

fasilitas 

mencuci 

3. Ruang makan 

atau 

Kantin 

4. P3K di 

tempat kerja 

5. Transportasi 

1. Pelecehan, 

termasuk 

intimidasi dan 

pelecehan 

seksual 

2. Terinfeksi 

HIV/AIDS 

3. Kekerasan di 

tempat kerja 

4. Stress 

5. Narkoba di 

tempat kerja 

Sumber : ILO (2003) 
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II.4 Faktor Bahaya Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja 

Faktor bahaya ini berkaitan dengan masalah atau kejadian yang 

memiliki potensi menyebabkan cedera dengan segera. Cedera tersebut 

biasanya disebabkan oleh kecelakaan kerja. Ini biasanya terjadi ketika risiko 

yang tidak dikendalikan dengan baik. Faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap penyebab kecelakaan dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu 

(ILO,2013) : 

1. Faktor Manusia 

Tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk 

mengontrol cara kerja yang dilakukan. Pada dasarnya kecelakaan 

disebabkan oleh dua hal yaitu tindakan yang tidak aman (unsafe act) dan 

kondisi yang tidak aman (unsafe condition). Data kecelakaan didapatkan 

85% sebab kecelakaan adalah faktor manusia, oleh karena itu sumber daya 

manusia dalam hal ini memegang peranan penting dalam penciptaan K3. 

Tenaga kerja yang mau membiasakan dirinya dalam keadaan aman dan 

melakukan pekerjaan dengan aman akan sangat membantu dalam 

memperkecil angka kecelakaan kerja (Suma’mur, 1999). 

2. Faktor Material 

Risiko ledakan, kebakaran dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang 

sangat beracun, seperti asam. 

3. Faktor Peralatan 

Peralatan, jika tidak terjaga dengan baik, rentan terhadap kegagalan yang 

dapat menyebabkan kecelakaan. 
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4. Faktor Lingkungan 

Lingkungan mengacu pada keadaan tempat kerja yaitu dikarenakan 

penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang tidak sesuai. 

5. Faktor Proses 

Termasuk risiko yang timbul dari proses produksi dan produk 

samping seperti panas, kebisingan, debu, uap dan asap. 

 

II.5 Metode Identifikasi Bahaya 

Menurut Soehatman Ramli (2010) disebutkan beberapa metode 

Identifikasi bahaya, diantaranya : 

1. Data Kejadian 

Teknik ini bersifat semi proaktif karena berdasarkan sesuatu yang 

telah terjadi. Dari suatu kecelakaan atau kejadian akan diperoleh informasi 

penting mengenai adanya suatu bahaya. Dari kejadian tersebut dapat digali 

informasi yang lebih mendalam apa saja bahaya yang terdapat di 

lingkungan kerja. 

2. Daftar Periksa 

Identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan membuat suatu daftar 

periksa tempat kerja (Check list ) . Melalui daftar periksa dapat dilakukan 

pemeriksaan terhadap seluruh kondisi di lingkungan kerja seperti mesin, 

penerangan, kebersihan, penyimpanan material dan lainnya. Daftar periksa 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, sifat kegiatan dan jenis 

bahaya yang dominan. 
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3. Brainstorming 

Identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan teknik Brainstorming 

dalam suatu kelompok atau tim di tempat kerja. Tim ini dapat berasal dari 

suatu bidang atau departemen tetapi dapat juga bersifat lintas fungsi. 

Dalam pertemuan kelompok ini dibahas kondisi tempat kerja. Setiap 

anggota kelompok dapat mengemukakan pendapat atau temuannya 

mengenai bahaya yang ada di lingkungan masing-masing. 

4. What If 

Teknik what if merupakan teknik identifikasi yang bersifat proaktif 

dengan menggunakan kata bantu “ What If “. 

5. Hazards and Operability Study (HAZOPS) 

Merupakan teknik identifikasi bahaya yang sangat komprehensif 

dan terstruktur. Digunakan untuk mengidentifikasi suatu proses atau unit 

operasi baik pada tahap rancang bangun, konstruksi, operasi maupun 

modifikasi. Hazops dilakukan dalam bentuk tim menggunakan kata bantu 

(guide word) yang dikombinasikan dengan parameter yang ada dalam 

proses seperti level, suhu, tekanan, aliran, dan lainnya. Kata bantu yang 

digunakan antara lain More, No, Low, Less, High, dan lainnya. 

6. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Merupakan suatu teknik identifikasi bahaya yang digunakan pada 

peralatan atau sistem. Teknik mengidentifikasi apa saja kemungkinan 

kegagalan yang dapat terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkannya. 

sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian dan pengamanan yang tepat. 
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7. Task analysis (Annalisa Pekerjaan) 

Annalisa pekerjaan digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang 

berkaitan dengan pekerjaan atau suatu tugas. Pada dasarnya berbagai 

teknik atau metode identifikasi bahaya tersebut ditujukan untuk aspek 

manusia, proses, peralatan, dan prosedur. Untuk mengidentifikasi dan 

menilai risiko yang berkaitan dengan keempat aspek tersebut dapat 

dilakukan dengan teknik tertentu antara lain : 

a. Aspek Manusia 

Identifikasi Bahaya yang berkaitan dengan manusia dapat 

dilakukan dengan teknik Job Safety Analysis (JSA) atau Task Risk 

Analysis. 

b. Proses 

Untuk mengidentifikasi bahaya berkaitan dengan proses seperti 

pada industry kimia atau perminyakan dapat dilakukan dengan berbagai 

pilihan metode seperti Hazops, What If atau FTA (Fault Tree Analysis). 

c. Peralatan 

Potensi bahaya pada peralatan dapat dilakukan dengan teknik 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).  

d. Prosedur atau kesisteman 

Untuk menganalisa prosedur atau sistem manajemen dapat 

dilakukan dengan teknik What if atau PHA (Preliminary Hazards 

Analysis). 
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Selain itu terdapat juga metode atau teknik identifikasi bahaya yang 

sering digunakan oleh perusahaan sebagai pemenuhan terhadap OHSAS 

18001 : 2007 yaitu dengan menggunakan HIRADC (Hazard Identification, 

Risk Assessment and Determining Controls). Perusahaan harus membuat, 

menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang 

ada, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang diperlukan. 

Prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko harus 

memperhatikan (OHSAS 18001:2007): 

1. Aktivitas rutin dan tidak rutin. 

Aktivitas seluruh personel yang mempunyai akses ke tempat kerja 

(termasuk kontraktor dan tamu). 

2. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya. 

Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada 

kesehatan dan keselamatan personel di dalam kendali organisasi di 

lingkungan tempat kerja. 

3. Bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja hasil aktivitas kerja 

yang terkait di dalam kendali organisasi. 

4. Prasarana, peralatan dan material di tempat kerja, yang disediakan baik 

oleh organisasi ataupun pihak lain. 

5. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam organisasi, 

aktivitas-aktivitas atau material. 

6. Modifikasi sistem manajemen K3, termasuk perubahan sementara, dan 

dampaknya kepada operasional, proses-proses dan aktivitas-aktivitas. 



20 

 

 

7. Adanya kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian 

risiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan. 

8. Rancangan area-area kerja, proses-proses, instalasi-instalasi, mesin atau 

peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya 

kepada kemampuan manusia. 

Dalam penerapan HIRADC, perusahaan wajib melakukan 

pembaharuan (update) atau peninjauan kembali apabila terdapat perubahan 

atau penambahan dalam kegiatan proses kerja, material, mesin. 

 

II.6 Upaya Pengendalian Bahaya 

Soehatman Ramli (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk menekan atau meminimalisir terjadinya risiko 

yang diakibatkan oleh bahaya di tempat kerja dengan melakukan upaya 

pengendalian risiko, yaitu: 

1. Eliminasi 

Merupakan metode pengendalian dengan cara menghilangkan 

bahaya dari tempat kerja, umumnya diterapkan pada material, proses dan 

kadang-kadang pada teknologi. 

2. Substitusi 

Merupakan usaha dengan mengganti beberapa potensial bahaya 

seperti material atau bahan, mesin, dan alat dengan sumber lain yang 

memiliki potensial bahaya yang lebih kecil. 
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3. Rekayasa Teknik (Engineering Control) 

Merupakan usaha menurunkan tingkat risiko yang terfokus pada 

rekayasa mesin, seperti modifikasi alat, cara kerja mesin dan komponen 

mesin. 

4. Administratif 

Merupakan usaha menurunkan tingkat risiko yang lebih 

mengutamakan pengendalian pada manajemen seperti: 

a. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus 

insentif, penghargaan dan motivasi diri. 

b. Pendidikan dan pelatihan. 

c. Evaluasi melalui internal maupun eksternal. 

d. Membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang baik  

e. Memberikan atau melampirkan data keselamatan untuk setiap jenis 

pekerjaan yang menggunakan bahaya kimia. 

f. Mengadakan pengecekan kesehatan sebelum bekerja, berkala maupun 

khusus. 

g. Pengaturan jadwal kerja atau shift kerja. 

5. Alat Pelindung Diri 

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan 

tempat, peralatan dan lingkungan kerja. Namun terkadang keadaan bahaya 

masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat 

pelindung diri. Alat pelindung diri mencakup bagian kepala, mata, muka, 

tangan dan jari-jari, kaki, alat pernafasan, telinga dan tubuh. 
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Alat-alat demikian harus memenuhi persyaratan (Suma’mur, 1999) 

yaitu : 

1. Enak dipakai 

2. Tidak mengganggu kerja 

3. Memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

III.1 Kerangka Konsep 
 

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang 

dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya 

kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan 

hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.  

Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar III.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar I I I .1 Kerangka Konsep 

 

 

III.1. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari 

satu subjek ke subjek lainnya. Menurut Hadari Nawawi (1996) variabel 

merupakan himpunan sebuah gejala yang dimiliki beberapa aspek atau unsur 

di dalamnya, yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, tapi dapat 

pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian. Adapun variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Penggunaan variabel tunggal 

Hazard Lingkungan Kerja di Mebel 

Surya Cemerlang  

a. Identifikasi alur proses kerja 
b. Identifikasi hazard lingkungan kerja 

 Hazard fisik 

 Hazard kimia 

 Hazard biologi 

 Hazard ergonomi 

Risiko Kesehatan Kerja 

(Hazard) 

Upaya Pengendalian 
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bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan objek atau inti 

penelitian yang hanya terdiri dari satu objek penelitian. Adapun variabel 

tunggal dari penelitian ini adalah yaitu hazard lingkungan kerja di Mebel 

Surya Cemerlang. 

 

III.3 Definisi Operasional 
 

No Jenis 

Pekerjaan 

Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

1 Identifikasi 

alur proses 

kerja 

Kegiatan melihat alur proses kerja 

pembuatan kursi sofa terdiri dari: 

 Pembuatan rangka sofa, 

 Tembak per, berfungsi. 

 Pasang busa (foam) sofa,. 

 Tukang spindel 

 Tukang jahit 

Wawancara Kuesioner Langkah 

pekerjaan 

pada sikap 

sistem 

operasional 

Nominal 

2 Identifikasi 

hazard 

lingkungan 

kerja 

Sumber potensi kerusakan atau situasi 

yang berpotensi sebagai sumber 

bahaya yang dikategorikan menjadi : 

 Bahaya Bahan kimia yang 

memungkinkan untuk 

menumbulkan bahaya dibedakan 

menjadi 4 jenis bahaya yaitu 

Fermaldehyde pada lem kayu, 

VOC pada cat, Heavey metal dan 

PVC pada material plastik 

 Bahaya Beban kerja fisik 

dibedakan menjadi cacat fisik, 

debu dan kebisingan 

 Bahaya biologi merupakan 

sumber bahaya yang berasal dari 

mahluk hidup dan dibedakan 

menjadi 2 yaitu tikus dan ular 

 Bahaya Ergonomi merupakan 

bahaya yang disebabkan aktivitas 

pekerja yang tidak sesuai, postur 

tubuh yang salah saat melakukan 

aktivitas, desain pekerjaan yang 

dilakukan, pergerakan yang 

berulang-ulang. Bahaya 

Ergonomi dibedakan menjadi 

duduk, berdiri dan duduk 

&berdiri  

Wawancara/ 

observational 

Kuesioner a. Ya 

 

b. Tidak 

Nominal 
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No 
Jenis 

Pekerjaan 

Definisi 

Operasional 
Cara Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

3 Upaya 

pengendalian 

hazard 

Kegiatan yang dilakukan pemilik 

mebel maupun pekerja untuk 

mengatasi atau mengurangi bahaya 

yang mungkin terjadi selama kegiatan 

membuat sofa supaya apa yang telah 

direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat mencapai 

target maupun tujuan yang ingin 

dicapai. 

Wawancara/ 

observational 

 

Kuesioner a. Ya 

 

b. Tidak 

Nominal 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1 Desain Penelitian  

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. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi masa kini, lebih menekankan pada data faktual dari 

pada penyimpulan (Nursalam, 2008).  

 

IV.2   Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini  dilaksanakan di mebel surya cemerlang di jalan Adi 

Sucipto Kubu Raya dan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada 

oktober  2017.  Adapun uraian waktu pelaksanaan penelitian dijelaskan pada 

tabel dibawah ini. 

 

IV.3 Populasi dan Sampel  

IV.3.1 Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan subyek yang akan diteliti dan 

memenuhi karakteristik yang ditentukan. Populasi terbagi menjadi 2 

macam, yaitu populasi target dan populasi terjangkau (Riyanto, 2011).   

a. Populasi Target  

Populasi target pada penelitian ini adalah para perkerja mebel daerah 

Kubu Raya.   
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b. Populasi Terjangkau  

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah para perkerja Mebel 

Surya Cemerlang daerah Kubu Raya.  

IV.3.2 Sampel   

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-

ciri dan keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan 

keberadaan dan kondisi populasi yang sebenarnya. Suatu sampel yang baik 

akan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang populasi 

(Sugiarto, 2001). Sampel dalam penelitian ini adalah 17 perkerja yang ada 

di Mebel Surya Cemerlang.  

Adapun sampel tersebut memiliki kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut:  

a. Inklusi  

1) Pekerja yang bekerja pada bagian pembuatan kursi sofa  

2) Pekerja yang setuju untuk diwawancarai  

b. Ekslusi  

1) Pekerja yang bekerja pada bagian administrasi  

2) Pekerja yang tidak setuju untuk diwawancarai 

 

IV.4 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data  

IV.4.1  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah wawancara dan observasi.  
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1. Data primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil asil 

observasi menggunakan lembar checklist dan wawancara dengan 

pekerja (responden) di Mebel Surya cemerlang. 

2. Data Sekunder   

Data yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari:  

a. Data administratif  yang meliputi gambaran umum wilayah industri 

dan jumlah tenaga kerja yang diperoleh dari mebel surya 

cemerlang di jalan adi sucipto kubu raya   

b. Data-data lain yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan 

yang berhubungan dengan pembuatan  skripsi ini.  

 

IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data  

IV.5.1 Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data penelitian ini menggunakan data mentah (raw 

data) yang didapat dari responden yang dikumpulkan dengan lengkap 

kemudian diolah dengan cara editing , coding, scoring, entry,  tabulating 

dan analiting. 

1. Editing, yaitu kegiatan untuk melakukan pengecekan isi instrumen.   

2. Coding, yaitu data-data yang telah ada dan telah diperiksa diberi kode  

kedalam kartu, kode harus sama dengan jumlah nomor yang ada pada 

daftar pertanyaan kemudian data yang ada di lembar kuesioner dan 

lembar observasi diberi pembobotan.  
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3. Scoring, yaitu memberikan skor terhadap item-item pertanyaan dari 

variabel.  

4. Entry, yaitu memasukan data yang telah dilakukan coding..  

5. Tabulating, yaitu memasukkan data-data dalam bentuk pengumpulan 

data dengan memindahkan data-data dari kartu kode dan 

mengelompokkannya ke dalam tabel.  

IV.5.2 Teknik Penyajian Data   

Data penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa 

bentuk yaitu:  

1. Bentuk tabel  

Penyajian  data dalam  bentuk tabel  dipilih  untuk memudahkan 

pembacaan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.   

2. Bentuk Teks atau narasi  

 Penyajian  data  dalam bentuk teks atau narasi dilakukan untuk   

mengomunikasikan penjelasan atau mendeskripsikan dari data yang 

telah  disajikan  dalam bentuk tabel agar mudah dibaca.   

 

IV.6 Teknik Analisis Data  

Data dianalisis berdasarkan pengamatan selanjutnya teknik analisis 

data secara dilakukan pada tahap penelitian ini, adapun teknik analisis data 

yang digunakan analisis univariat. Analisis univariat adalah analisis yang 

dilakukan untuk menampilkan variabel-variabel yang ada secara deskriptif 

dengan menghitung frekuensi dan katagori dari responden. 
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