
 

 
 

ABSTRAK 

Manajemen Risiko adalah upaya mengelola potensi bahaya untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan secara komprehensif, 

terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Risk Management pada pengoperasian 

mesin Rip Saw di CV. Parta Wood Surabaya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini berfokus pada pengoperasian mesin Rip 

Saw di CV. Parta Wood Surabaya. Data primer didapat dari wawancara dan 

observasi yang akan disajikan dalam tabel kemudian dianalisis dan dijabarkan 

dalam perumusan deskriptif. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa CV. Parta Wood Surabaya belum 

melakukan manajemen risiko pada pengoperasian mesin Rip Saw, dikarenakan 

perusahaan tersebut tidak memiliki orang – orang yang berkompeten seperti ahli 

K3 dalam melakukan hal tersebut. Pada hasil manajemen risiko yang dilakukan 

terdapat 23 bahaya dengan rincian 4 bahaya kategori risiko tingkat rendah, 12 

bahaya kategori risiko tingkat sedang dan 7 bahaya kategori risiko tingkat tinggi. 

Potensi bahaya yang paling tinggi adalah gangguan pendengaran dengan tingkat 

risiko 20, penilaian pengendalian risiko 0%, dan risiko sisa sebanyak 20. Jenis 

pengendalian yang paling banyak diimplementasikan adalah melakukan 

pengecekan kondisi mesin Rip Saw dan memastikan aliran listrik tidak mati ketika 

mesin beroperasi sebesar 40%. Hal ini tidak cukup signifikan dan efektif, dimana 

dari semua potensi bahaya yang ditimbulkan ternyata 100% semua menghasilkan 

risiko sisa yang masih harus dikelola sampai pada tingkatan nilai yang dapat 

ditoleransi. 

Perusahaan disarankan untuk melaksanakan pengidentifikasian secara 

terperinci dengan melihat bahaya dan risiko pada setiap tahapan pengoperasian, 

tenaga pengoperasi mesin Rip Saw harus memiliki lisensi K3 (SIO) dan 

pengalaman khusus tentang pengoperasian mesin Rip Saw sesuai permenaker no. 

09/ MEN/VII/2010, SOP Pengoperasian mesin Rip Saw sama sekali belum dibuat, 

oleh karena itu perlu segera ada pembuatan panduan baku pekerjaan. 
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