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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan akan mesin 

semakin hari semakin meningkat. Berbagai macam bidang perusahaan selalu 

membutuhkan sebuah teknologi mesin guna menunjang segala keperluan 

pekerjaan. Mulai dari sektor industri, pekerjaan umum, pertambangan, 

perhubungan, pertanian, dan lain-lain, semua membutuhkan mesin. Menurut 

Laporan Kinerja Makro Ekonomi dan Sektor Industri Triwulan II (Semester I) 

Tahun 2014, terjadi pertumbuhan berbagai sektor industri sebesar 5.77%. 

Dengan adanya bantuan sebuah mesin, diharapkan bisa meningkatkan 

produktivitas serta angka produksi, selain itu, dengan adanya mesin juga dapat 

mengurangi beban kerja manusia, maka dari itu tidak heran jika pemanfaatan 

mesin semakin hari semakin meningkat. 

Mesin juga merupakan komponen penting dalam berbagai jenis 

transportasi agar bisa beroperasi, tak terkecuali transportasi kapal, mulai dari 

kapal tanker, kapal kargo, kapal perang, kapal container, kapal penumpang, 

dan lain-lain. Dalam sebuah kapal terdiri dari berbagai mesin, mulai dari 

mesin induk (main propulsion engine), mesin-mesin bantu (auxiliary 

engines), mesin generator (generator engine), mesin ac, mesin pendingin 

(refrigerator), mesin-mesin darurat (emergency engines), mesin kemudi 

(steering gear), mesin jangkar (windlass), mesin kapstan (penarik tali tambat), 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS RISIKO PADA ENGINE ROOM KAPAL FERRY 
SELAT MADURA II SURABAYA

RONGGO YUDO WICAKSONO



2 
 

 

mesin pengangkat muatan (crane), serta mesin-mesin dek (deck machineries). 

Berbagai mesin saling berinteraksi, dimana mesin tersebut dibutuhkan untuk 

operasi kapal (menjalankan kapal/berlayar). Mesin tersebut berada dalam satu 

ruangan yang disebut engine room.   

Engine room merupakan suatu ruangan khusus dikapal yang 

didalamnya terdapat mesin-mesin, serta muatannya (muat dan bongkar), 

termasuk untuk penunjang kehidupan awak kapal dan orang-orang lain diatas 

kapal (www.maritimeworld.com, 2011). Di dalam engine room juga terdapat 

berbagai pompa dan instalasi lain pendukung. Banyaknya komponen mesin 

pada engine room, menimbulkan berbagai potensi bahaya. Berbagai mesin 

serta komponen lain yang terdapat dalam engine room, apabila tidak dirawat 

dan dioperasikan oleh seorang operator yang tidak terlatih, berpotensi 

menimbulkan kecelakaan kerja. 

 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/Men/1998 

kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki  dan tidak 

diduga semula yang dapat menimbulkan  korban jiwa dan harta benda. 

Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), tempat kerja 

mengklaim terdapat lebih dari 2,3 juta kematian terjadi tiap tahun, dimana 

350.000 merupakan akibat dari kecelakaan fatal dan hampir 2 juta meninggal 

akibat penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu sebanyak 313 

juta kecelakaan terjadi pada tiap tahun yang menyebabkan pekerja absen. 

Bahkan ILO menginformasikan bahwa setiap 15 detik seorang pekerja 

meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja dan setiap 15 
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detik sebanyak 160 pekerja mengalami kecelakaan kerja. Di Indonesia sendiri 

menurut PT Jamsostek (Persero) yang saat ini telah berubah menjadi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat sepanjang 

tahun 2012, terdapat 129.911 orang  peserta Jasmsostek yang mengalami 

kecelakaan kerja. Dari jumlah tersebut 75,8 persen berjenis kelamin laki-laki. 

Akibat kecelakaan tersebut, jumlah peserta Jamsostek yang meninggal 

sebanyak 3.093 pekerja, yang mengalami sakit 15.106 orang, luka-luka 

174.266 orang dan meninggal mendadak sebanyak 446 orang. Sebanyak 

34,43% penyebab kecelakaan kerja dikarenakan posisi tidak aman atau 

ergonomis dan sebanyak 32,12% pekerja tidak memakai peralatan yang safety 

dan 32,25% adalah mesin. 

Kejadian kecelakaan kerja juga pernah terjadi pada engine room kapal. 

Jumlah kecelakaan kapal berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran 

pada tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut; pada tahun 2008 tercatat 35 

peristiwa kecelakaan, tahun 2009 sebanyak 33 kecelakaan, tahun 2010 

sebanyak 19 kecelakaan, tahun 2011 sebanyak 21 kecelakaan dan tahun 2012 

sebanyak 34 kecelakaan. Setiap tahunnya memiliki rata–rata peningkatan 

kecelakaan sebanyak 1%. Jenis kecelakaan yang rata-rata terjadi adalah 

tenggelam 37%, kandas 13%, tubrukan 15%, kebakaran 18%, dan lain-lain 

17%. Menurut www.marineinsight.com (2014), ada 10 bahaya ekstrim pada 

engine room kapal, antara lain; ledakan engine kapal, gerakan generator yang 

terlalu cepat, ledakan boiler, ledakan kompresor airline, tekanan tinggi bahan 

bakar yang menyebabkan ledakan, kebocoran steam, ledakan akibat tekanan 
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tinggi pada hidrolik, ledakan karena turbo charger, masalah kelistrikan, dan 

terkadang kecelakaan akibat tingginya CO2. Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai “Analisa Keselamatan Awak Kapal Berdasarkan Konsep The 

Maritime Labour Convention (MLC) di Rute Penyeberangan Ketapang-

Gilimanuk, 2011” kebisingan pada engine room kapal mencapai 103 dB, dan 

suhu pada engine room mencapai 37
o
C. Selain itu hasil penelitian “Prevalensi 

dan Faktor Risiko Tuli Akibat Bising pada Operator Mesin Kapal Feri, 2013” 

menunjukkan dari total 36 engine room kapal sebagai sampel, 64% 

diantaranya mempunyai intensitas kebisingan sebesar >85dB. 

Melihat tingginya angka kecelakaan kerja, maka diperlukan suatu 

upaya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu bentuk upaya 

dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan melakukan suatu 

analisis risiko, diharapkan dengan mengetahui risiko suatu pekerjaan, dapat 

melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko tersebut agar tidak sampai 

terjadi kecelakaan. Analisis risiko merupakan serangkaian kegiatan meliputi 

risk assessment, risk management, dan risk communication. (WHO, ILO, 

UNEP, 2009). Menurut Tualeka (2013) risk assessment merupakan proses 

memperkirakan dampak potensial dari bahaya kimia, fisik, mikrobiologi atau 

psikososial pada pekerja atau populasi manusia tertentu di bawah suatu 

kondisi tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan risk management,  

adalah proses mengevaluasi alternatif tindakan, memilih pilihan dan 

menerapkannya dalam menanggapi penilaian risiko. Risk communication  

adalah sebuah proses interaktif yang melibatkan pertukaran individu, 
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kelompok dan lembaga komunikasi informasi dan pendapat ahli tentang sifat 

keparahan, aseptabilitas dan keputusan yang diambil untuk mengendalikan 

faktor bahaya tersebut. 

Sebelum melakukan risk assessment, terlebih dahulu melakuakn 

identifikasi bahaya. Dalam melakukan identifikasi bahaya terdapat beberapa 

metode yang bisa digunakan, salah satunya Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). FMEA adalah suatu teknik melakukan identifikasi bahaya yang 

digunakan pada suatu sistem atau peralatan, misalnya pada kompressor, alat 

control turbin gas, dan lain-lain (Ramli,2010). Berbagai kemungkinan 

kegagalan beserta dampaknya bisa diidentifikasi dengan menggunakan 

metode FMEA ini. Dengan dilakukannya identifikasi kemungkinan kegagalan 

mesin yang sekaligus menimbulkan bahaya, diharapkan suatu perusahaan 

dapat membuat suatu upaya pengendalian dan pengamanan yang tepat.  

Kapal Ferry Selat Madura II merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang pelayaran dengan jenis kapal penumpang (passenger ship), pada 

rute penyebrangan Surabaya–Madura. Sama halnya dengan kapal 

penyebrangan pada umumnya pada engine room kapal ini, terdapat berbagai 

macam komponen yang dapat memicu terjadinya kecelakaan 

Berdasarkan berbagai bahaya pada engine room kapal ferry Selat 

Madura II, maka perlu diperlukan adanya penelitian mengenai analisis risiko 

untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat risiko akibat dari bahaya berbagai 

mesin dalam engine room dengan melakukan berbagai upaya analisis risiko 

mulai dari risk assessment, risk management, dan risk communication. 
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Diharapkan dengan mengetahui risiko yang ada pada engine room, pekerja 

dapat lebih meningkatkan safety behaviour, dan pihak kapal dapat melakukan 

upaya pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kapal Ferry Selat Madura II merupakan jenis kapal penumpang 

(passenger ship), pada rute penyebrangan Surabaya – Madura. Kapal fery 

dibagi dalam berbagai bagian ruangan, mulai dari ruangan kemudi, ruangan 

penumpang, ruangan bagasi, engine room dan lain-lain. Pada engine room 

kapal, terdapat berbagai komponen mesin dan alat-alat mekanik yang 

berpotensi membahayakan keselamatan pekerja, terutama apabila terjadi 

kerusakan. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dilakukan analisis risiko 

pada berbagai komponen mesin tersebut, mulai dari risk assessment, risk 

management dan risk communication yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat risiko yang ditimbulkan dari berbagai komponen mesin di engine 

room, menentukan pengendalian hingga menghitung kembali risiko sisa, 

setelah diterapkan pengendalian tersebut. 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penelitian ini terbatas pada kegiatan analisis risiko mulai dari risk 

assessment, yang terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, menentukan 

tingkat risiko dan melakukan evaluasi risiko. Setelah melakukan risk 

assessment selanjutnya adalah melakukan risk management yang terdiri dari 

mengidentifikasi dan menilai pegendalian risiko, serta melakukan perhitungan 

risiko sisa. Dan selama melakukan risk assessment, dan risk management 
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melakukan komunikasi dengan pekerja dan berbagai pihak terkait atau 

diesebut risk communication. 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah, 

“Bagaimana Analisis Risiko pada Engine Room Kapal Ferry Selat Madura II 

Surabaya?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan umum 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan Analisis Risiko Pada 

Engine Room Kapal Ferry Selat Madura II Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi bahaya pada engine room Kapal Ferry Selat 

Madura II Surabaya dengan menggunakan metode Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA). 

2. Melakukan penilaian risiko kerja pada engine room Kapal Ferry 

Selat Madura II Surabaya.  

3. Menilai tingkat risiko pada engine room Kapal Ferry Selat Madura II 

Surabaya.  

4. Melakukan evaluasi risiko engine room Kapal Ferry Selat Madura II 

Surabaya. 

5. Mengidentifikasi dan menilai upaya pengendalian risiko pada engine 

room Kapal Ferry Selat Madura II Surabaya. 
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6. Menilai risiko sisa setelah dilakukan pengendalian pada engine room 

Kapal Ferry Selat Madura II Surabaya. 

7. Melakukan Risk Communication pada engine room Kapal Ferry 

Selat Madura II Surabaya. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan secara tepat 

setelah dilakukan penelitian mengenai risiko engine room kapal 

terhadap pekerja. 

2. Bagi Responden 

Mengetahui informasi mengenai tingkat risiko bekerja dalam engine 

room, serta mendapatkan informasi mengenai tindakan atau 

pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang 

ditimbulkan dari berbagai macam mesin dalam engine room. 

3. Bagi Fakultas 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi serta 

sebagai pembanding penelitian selanjutnya dalam departemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

4. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengalaman dalam melakukan langkah demi langkah 

proses penilaian resiko, serta menambah ilmu pengetahuan mengenai 

industri pelayaran. 
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5. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bisa dijadikan 

dasar untuk melakukan penelitian lain yang lebih baik.
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