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ABSTRAK 

 

 

Feed additive merupakan bahan tambahan yang diberikan pada pakan ternak 

dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas ternak serta kualitas produksi. 

Dalam proses peracikan feed additive terdapat beberapa potensi bahaya yang 

berasal dari bahan feed additive maupun proses peracikannya. Oleh karena itu, 

untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada pekerja di unit feed additive 

diperlukan adanya analisis risiko, yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian 

risiko, pengendalian risiko, serta penilaian risiko sisa. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui risiko gangguan kesehatan pada pekerjaan bagian feed 

additive di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Gedangan. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian 

adalah seluruh pekerja unit feed additive sejumlah 15 orang serta 1 orang safety 

officer di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Gedangan. Data primer 

diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumen perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat jenis bahaya yang 

terdapat pada proses peracikan feed additive, yaitu bahaya ergonomi, fisik, kimia, 

dan mekanik. Dari hasil identifikasi diperoleh 32 potensi bahaya dengan 17 

bahaya kategori sedang dan 15 bahaya kategori rendah. Sementara itu, 

pengendalian risiko yang ada tergolong cukup. Hal ini dikarenakan telah terdapat 

upaya pengendalian risiko meliputi pengendalian teknik, administratif, dan Alat 

Pelindung Diri. Akan tetapi, upaya pengendalian tersebut belum diterapkan 

sepenuhnya oleh pekerja unit feed additive. Selanjutnya, risiko sisa yang ada di 

unit ini yaitu 1 risiko dengan kategori sedang, 29 dengan kategori rendah, dan 2 

dengan kategori tidak ada. 

Kesimpulan yang ditarik adalah pekerjaan di unit feed additive PT. Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk Unit Gedangan tergolong pekerjaan dengan risiko 

gangguan kesehatan sedang. Perusahaan disarankan untuk menyediakan dan 

mewajibkan penggunaan APD yang sesuai ketika proses peracikan berlangsung. 
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