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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman bagi 

para pekerja sehingga dapat mengurangi dari kecelakaan kerja dan penyakit yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas kerja.  

Setiap pekerjaan selalu mempunyai resiko dalam bentuk kecelakaan kerja atau 

penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan atau penyakit kerja tergantung dari jenis 

produksi, teknologi yang terpakai, bahan yang digunakan, tataruang dan lingkungan 

bangunan serta kualitas manajemen dan tenaga pelaksana. 

Oleh karena itu para pekerja harus mampu memahami setiap prosedur keselamatan 

kerja guna mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan ntuk memberikan jaminan rasa aman 

dan nyaman bagi para pekerja dalam bekerja pada semua tingkat pekerjaan, serta 

mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera serta bebas 

dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

 

2.2 Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga yang mampu 

mengakibatkan terhambatnya suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan kerugian baik 

korban manusia dan ataupun harta benda. 

Adapun beberapa penyebab kecelakaan kerja menurut Sucipto (2014:77-78) yang 

dibagi menjadi 2 bagian, antara lain: 

1. Immediate causes 

a. Unsafe Act (pekerjaan tidak aman) misalnya pengunaan alat pengaman 

yang tidak sesuai atau tidak berfungsi, sikap dan cara kerja yang kurang 



6 
 

Institut Teknologi Nasional 

baik, penggunaan peralatan yang tidak aman, melakukan gerakan 

berbahaya. 

b. Unsafe condition (lingkungan yang tidak aman) misalnya tidak tersedianya 

perlengkapan safety atau perlengkapan safety yang tidak sesuai untuk 

bekerja, faktor fisik dan kimia dilingkungan pekerjaan tidak memenuhi 

syarat. 

2. Contibuting Causes 

a. Safety Manajemen System, misalnya pemberian instruksi yang kurang jelas, 

tidak taat pada peraturan yang berlaku, tidak adanya perencanaan 

keselataman dan kesehatan kerja, tidak adanya sosialisasi tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja, faktor bahaya tidak terawasi, tidak 

tersedianya alat pengaman. 

b. Kondisi mental pekerja, misalnya kurangnya kesadaran tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja, tidak ada koordinasi, perilaku yang buru, 

berkerja lamban, perhatian terhadap keselamatan diri maupun orang lain 

kurang, emosi yang tidak stabil dan pemarah. 

c. Kondisi fisik pekerja, misalnya sering kejang, kesehatan yang tidak 

memenuhi syarat untuk bekerja, tuli, atau mata rabun. 

 

2.3 Sistem Manajemen K3 (SMK3) 

Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang PU 

adalah sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka 

pengendalian risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap pekerjaan 

konstruksi dibidang Pekerjaan Umum (PP Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

05/PRT/M/2014). 

Pada proyek konstruksi tidak lepas dari berbagai peran yang saling terlibat untuk 

mensukseskan program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). 

Dalam hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan 

pembangunan proyek konstruksi yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh 

manajemen dari berbagai pihak yang terkait didalamnya. Masing-masing pihak 
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mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan 

pelaksanaan proyek konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Ramli (2010:77) menambahkan OHSAS 18001 mewajibkan organisasi untuk 

membuat prosedur perencanaan yang baik. Tanpa perencanaan, sistem manajemen K3 

tidak akan berjalan dan memberikan hasil yang optimal. Perencanaan K3 yang baik 

dimulai dengan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan menentukan pengendalian 

resiko (manajemen resiko). 

 

2.4 Manajemen Risiko 

2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko 

Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari 

kegiatan mengindentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko 

(Permen PU nomor:05/PRT/M/2014). 

Secara umum manajemen resiko dapat diartikan sebagai suatu proses 

mengindentifikasi, mengukur dan menilai risiko serta mengembangkan strategi untuk 

mengolah strategi tersebut.  

2.4.2 Manfat Manajemen Risiko 

Menurut Darmawi (2005) ada beberapa manfaat dalam hal menerapkan 

manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi pekerjaan, antara 

lain: 

1. Manajemen risiko kemungkinan dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. 

2. Manajemen risiko dapat menunjang secara langsung peningkatan laba. 

3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. 

4. Adanya ketenangan pikiran bagi manager yang disebabkan oleh adanya 

perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi 

perusahaan. 
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5. Manajemen risiko dapat melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karen 

kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi 

maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. 

 

2.4.3 Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko sebagimana yang terdapat pada SNI ISO 31000:2011, 

antara lain: 

 (Sumber : SNI ISO 31000:2011) 

1. Komunikasi dan Konsultasi 

Menurut SNI ISO 3100:2011 Komunikasi dan Konsultasi dengan para 

pemangku kepentingan adalah penting karena mereka memberikan penilaian 

tentang risiko berdasarkan persepsi mereka. Persepsi tersebut dapat beragam 

karena perbedaan para pemangku kepentingan dalam hal perhatian, konsep, 

asumsi, kebutuhan, dan nilai. Persepsi dari pemangku kepentingan sebaiknya 

diperhitungkan, terekam, dan terindentifikasi dalam proses pengambilan 

keputusan karena pandagan mereka dapat memiliki dampak signifikan pada 

suatu keputusan yang dibuat.  

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko 
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Komunikasi dan konsultasi sebaiknya menfasilitasi pertukaran informasi 

yang benar, relevan, akurat serta dapat dimengerti, dengan memperhitungkan 

aspek kerahasiaan dan integritas personal. 

2. Penetapan Konteks 

Penetapan konteks ini meliputi konteks eksternal, konteks internal, konteks 

manajemen risiko dan kriteria risiko. 

a. Penetapan konteks eksternal 

Penetapan konsteks eksternal adalah menggambarkan suatu hubungan  

lingkungan eksternal yang meliputi budaya, sosial, teknologi dan hukum. 

Penetapan konteks eksternal penting untuk memastikan para pemangku 

kepentingan dan hasil/sasaran dapat dipertimbangkan ketika menjalankan 

proses manajemen risiko sehingga peluang dan ancaman dapat 

diperhitungkan dengan baik. 

b. Penetapan konteks internal 

Penetapan konteks internal perlu dipahami dalam hal kondisi internal 

yang terdapat pada organisasi, kondisi internal tersebut meliputi 

kapabilitas organisasi, struktur organisasi dan kemampuan sumber daya 

sebelum melakukan aktivitas manajemen risiko. 

c. Penetapan konteks manajemen risiko 

Dalam melakukan kegiatan manajemen risiko, organisasi perlu 

menetapkan suatu ruang lingkup dan batasan-batasan. Ada beberapa 

pengaruh dalam penentuan batasan dan ruang lingkup manajemen risiko, 

antara lain: 

1) Kepuutusan dan kebijakan yang harus dibuat. 

2) Waktu dan lokasi kegiatan proyek manajemen risiko. 

3) Gambaran secara luas dari kegiatan proyek manajemen risiko. 

4) Tanggug jawab dan peran organisasi yang terlibat dalam proses 

manajemen risiko. 
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d. Pendefinisian kriteria risiko 

Pendefinisian kriteria risiko adalah penentuan kriteria risiko yang akan 

digunakan untuk mengevaluasi risiko dalam organisasi.  

3. Identifikasi Risiko 

Identifikasi Risiko merupakan bagian dari salah satu proses manajemen risiko 

yang bertujuan untuk mengetahui ataupun mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai sumber potensi bahaya dilingkungan 

pekerjaan yang beresiko menggangu tujuan, sasaran dan pencapaian suatu 

organisasi. Langkah awal yang dilakukan dalam identifikasi risiko adalah 

studi literatur, selain dilakukannya studi literatur dilakukan juga diskusi 

kepada pihak pelaksana pekerjaan serta melakukan penelitian di lapangan. 

Hal ini dilakukan agar mendapatkan variabel risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) yang mungkin terjadi pada pekerjaan, serta dilakukan 

survei melalui kuesioner mengenai dampak dan kemungkinan terjadinya 

risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Ada beberapa cara sederhana untuk mengatahui identifikasi bahaya adalah 

dengan membuat pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apa sumber bahaya yang menyebabkan cedera? 

1) Peralatan yang digunakan 

2) Metode kerja/cara kerja 

3) Lingkungan pekerjaan 

b. Bagaimana cedera bisa timbul? 

1) Jatuh dari ketinggian 

2) Tertimpa alat/material 

3) Terbentur/tertabrak 

4) Terjebak/terjepit 

5) Berhubungan dengan suhu ekstrem 

6) Tesengat aliran listrik 

7) Berhubungan dengan bahan kimia yang berbahaya 
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Adapun langkah-langkah untuk melakukan identifikasi risiko sebagai berikut: 

a. Menentukan pekerjaan yang akan di identifikasi 

b. Uraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah pekerjaan 

c. Menentukan langkah-langkah kerja sederhana yang akan dilakukan 

d. Menentukan tahap pekerjaan kritis 

Tahap pekerjaan kritis merupakan suatu tahap untuk menilai suatu 

pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan berdampak pada 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

e. Mengenali sumber bahaya 

Kenali seluruh sumber bahaya yang terdapat pada setiap tahapan tersebut, 

dilihat dari bahaya fisik, mekanik, peralatan, lingkungan pekerjaan dan 

metode kerja/cara kerja. 

f. Mencatat semua keterangan yang didapat dalam bentuk tabel. 

 

Identifikasi risiko dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui potensi bahaya ataupun terjadinya risiko. 

b. Untuk mengetahui potensi bahaya yang sering dijumpai pada item 

pekerjaan yang berbeda. 

c. Dapat mengurangi peluang terjadinya kecelakaan karena dengan 

melakukan identifikasi bahaya dapat diketahui faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan. 

d. Untuk memberikan pemahaman/informasi bagi semua pihak mengenai 

potensi bahaya yang dapat terjadi pada suatu pekerjaan, sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan pihak terkait untuk selalu waspada dan sadar 

akan pentingnya K3 dalam suatu aktivitas pekerjaan. 

e. Dapat menentukan strategi pencegahan dan penanganan yang tepat, selain 

itu dapat mengutamakan tindakan pengendalian berdasarkan potensi 

bahaya tertinggi. 

 

 



12 
 

Institut Teknologi Nasional 

4. Analisis Risiko 

Analisis Risioko adalah tentang pengembangan suatu pemahaman tentang 

risiko. Hal ini memberikan masukan untuk penilaian risiko dan keputusan 

tentang apakah risiko perlu diberi penanganan, strategi dan metode 

penanganan yang paling tepat (SNI IEC/ISO 31010:2016). 

a. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam analisa risiko antara lain: 

1) Sumber Risiko 

Sumber risiko adalah asal usul atau timbulnya risiko yang dapat 

disebabkan oleh peralatan kerja, material yang digunakan dalam 

proses pekerjaan, kondisi lingkungan pekerjaan dan perilaku pekerja. 

2) Kemungkinan/probabilitas 

Besaran kemungkinan timbulnya risiko dapat ditentukan dengan 

menganalisis frekuensi bahaya terhadap jumlah pekerja dan 

karakteristik pekerja yang terkena dampak bahaya, kondisi 

lingkungan pekerjaan, kondisi alat kerja, serta efektifitas tindakan 

pengendalian bahaya yang telah dilakukan sebelumnya.  

3) Konsekuensi 

Konsekuensi adalah besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh 

risiko.  

Menurut SNI IEC/ISO 31010:2016 analisis risiko biasanya mencakupi 

rentang konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu kejadian, situasi atau 

keadaan dan probabilitas yang terkait dalam rangka untuk mengukur tingat 

risiko. 

b. Analisa risiko kualitatif 

Penilaian kualitatif mendefinisikan konsekuensi, probabilitas dan tingkat 

risiko dengan tingkat signifikan seperti; tinggi, sedang dan rendah (SNI 

IEC/ISO 31010:2016). 

Berikut tabel konsekuensi dan kemungkinan menurut (SNI IEC/ISO 

31010:2016) 
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Tabel 2.1 Kriteria Kemungkinan 

Nilai Kriteria 

1 Jarang 

2 Kemungkinan Terjadi Kecil 

3 Mungkin Terjadi 

4 Kemungkinan Terjadi Besar 

5 Hampir Pasti Terjadi 

(Sumber: SNI IEC/ISO 31010:2016) 

Tabel 2.2 Kriteria Konsekuensi 

Nilai Kriteria Penjelasan 

1 Sangat Kecil 

Luka ringan dan 

hanya membutuhkan 

pertolongan pertama 

2 Kecil 

Korban hanya 

membutuhkan 

perhatian medis 

3 Sedang 
Korban perlu rawat 

inap 

4 Besar 

Memliki dampak 

Panjang seperti tidak 

berfungsinya suatu 

atau beberapa 

anggota tubuh 

5 Sangat Besar 
Dapat menyebabkan 

kehilangan nyawa 

(Sumber: SNI IEC/ISO 31010:2016) 
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c. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko dihasilkan dari perkalian antara kriteria kemungkinan 

dengan kriteria konsekuensi. Atau tingkat risiko sama dengan perkalian 

kriteria kemungkinan dengan kriteria konsekuensi.  

Tingkat Risiko = Konsekuensi (Consequence) x Kemungkinan 

(Probability). 

Setelah mendapatkan nilai tingkat risiko didapatkan, Langkah selajutnya 

pengelompokan level risiko berdasarkan tabel pemeringkatan risiko 

sehingga dapat diketahui risiko tersebut masuk dalam kategori rendah, 

sedang rendah, sedang tinggi, tinggi dan sangat tinggi. Melalui 

pengelompokan tingkat risiko pihak manajemen dapat menentukan 

prioritas dan penanganan ketika risiko tersebut terjadi. 

Tabel 2.3 Pemeringkatan Risiko 

Tingkat Risiko Tingkat Warna 

1-5 Rendah  

6-8 Sedang rendah  

9-12 Sedang tinggi  

13-16 Tinggi  

17-25 Sangat tinggi  

   (Sumber: SNI IEC/ISO 31010:2016) 

5. Evaluasi Risiko 

Tujuan dari evaluasi risiko adalah membantu pengambilan keputusan, 

berdasarkan hasil dari analisis risiko yang dapat menentukan skala prioritas 

penanganannya. Evaluasi risiko melibatkan perbandingan tingkat risiko 

dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Dalam keadaan tertentu, evaluasi 

risiko dapat mengarah pada suatu keputusan untuk melakukan anilisis lebih 

lanjut. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh sikap risiko dari organisasi serta 

kriteria yang telah ditetapkan (SNI ISO 31000:2011). 
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6. Pengendalian Risiko 

Adapun beberapa strategi pengendalian risiko menurut (AS/NZS 4360) 

sebagai berikut: 

1) Penghindaran risiko. Terdapat beberapa pertimbangan dalam hal 

pertimbangan risiko, antara lain: 

a. Untuk memutuskan menghindari atau menolak suatu risiko sebaiknya 

memperhatikan dari segi biaya pendengalian risiko 

b. Kemungkinan terjadinya kegagalan pengendalian risiko. 

c. Sumber daya yang tidak memadai dalam pengendalian risiko. 

d. Penghindaran risiko lebih menguntungkan dari segi biaya 

dibandingkan pengendalian risiko. 

2) Mengurangi peluang terjadinya risiko 

Mengurangi peluang terjadinya risiko dapat dilakukan dengan eliminasi, 

subtitusi, pengendalian jarak dan memberikan pelatihan kepada pekerja 

mengenai cara kerja yang aman. 

a. Eliminasi 

Eliminasi merupakan cara pengendalian yang baik. Risiko dapat 

dihindarkan dengan menghilangkan sumber risiko itu sendiri. 

b. Subtitusi 

Subtitusi merupakan penggantian bahan, alat atau cara kerja dengan 

yang lain sehingga mampu menekan kecelakaan kerja. 

c. Pengendalian jarak 

Suatu prinsip pada pengendalian jarak yaitu menjauhkan jarak antara 

sumber bahaya dengan para pekerja. 

d. Pelatihan 

Organisasi perlu menyediakan sumber daya manusia, saraba dan dana 

yang memadai untuk menjamin keberlangsungan kegiatan K3 sesuasi 

dengan persyaratan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang 

ditetapkan, untuk mencapai ketentuan tersebut, maka organisasi perlu 
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melakukan pelatihan mengenai dasar-dasar keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

3) Mengurangi dampak risiko 

Konsekuensi suatu risiko dapat dikurangi dengan cara melakukan sistem 

tanggap darurat yang baik dan terencana, seperti hal nya penyediaan alat 

pelindung diri (APD) dan fasilitas kesehatan. 

4) Pengalihan risiko ke pihak lain 

Yang dimaksud dengan pengalihan risiko ke pihak lain adalah 

mengalihkan suatu risiko kepada pihak asuransi, sehingga beban 

perusahaan akan menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




