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ABSTRAK 

 

 

Pesatnya pembangunan mendorong perkembangan di bidang konstruksi 

dengan menggunakan alat dan mesin untuk menjadikan pekerjaan lebih mudah 

dan cepat untuk diselesaikan. Namun, disisi lain juga berpotensi menimbulkan 

bahaya dan risiko di tempat kerja sehingga kejadian kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja kerap terjadi pada pekerja. Penelitian di unit fabrikasi PT. Bangun 

Sarana Baja ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen risiko pada pekerja 

bagian penggerindaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan desain 

penelitian cross sectional dan berdasarkan metode pengumpulan data merupakan 

penelitian observasional. Sampel penelitian sejumlah 20 orang, diambil dengan 

teknik purposive sampling. Pengumpulan data terdiri dari data primer (observasi 

dan wawancara) dan data sekunder. Analisis data dengan metode Systematic 

Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA) dan standar 

AS/NZS 4360: 2004. 

Hasil penelitian menunjukkan identifikasi bahaya pada proses 

penggerindaan diantaranya terkena percikan gram gerinda, terkena percikan api, 

posisi tubuh tidak ergonomis, terkena pecahan batu gerinda, debu dari proses 

penggerindaan, terkena sinar las dari proses pengelasan, tertimpa material, terkena 

permukaan material yang panas, terlepasnya batu gerinda saat beroperasi, 

tersengat arus listrik, tergores batu gerinda, getaran, kebisingan. Penilaian risiko 

dengan tingkat risiko rendah sejumlah 6 deskripsi error yang berarti risiko dapat 

diterima dan tidak ada tindakan yang diperlukan, risiko sedang 32 deskripsi error 

yang berarti lebih waspada dan tindakan perbaikan dianjurkan jika biaya efektif 

dan risiko tinggi sebanyak 12 deskripsi error yang berarti risiko diwaspadai dan 

ada tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan risikonya. Pengendalian risiko 

dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian yang terdiri dari eliminasi, subtitusi, 

rekayasa teknik, administrasi dan alat pelindung diri (APD).  

Kesimpulan dari penelitian ini terdapat 13 potensi bahaya yang 

menghasilkan tingkat risiko keseluruhan sejumlah 50 risiko, pengendalian risiko 

yang dapat dilakukan yaitu rekayasa teknik, administrasi dan alat pelindung diri 

(APD). Sebaiknya perlu dilakukan perbaikan pada peraturan dan kebijakan yang 

berlaku, menerapkan  refresh training dan maintenance oleh petugas mekanik 

setiap 1 bulan. 
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