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Abstraksi
Semakin berkembangnya ilmu terapan dan inovasi yang terus terjadi,

membuat perusahaan semakin memiliki banyak pilihan dalam melakukan efisiensi
dan meningkatkan produktivitas dengan cara menggunakan mesin-mesin yang
canggih. Namun, mesin – mesin ini tidak hanya membawa dampak positif pada
perusahaan, tapi juga membawa dampak negatif, yakni potensi terjadinya
kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat probabilitas
risiko, sebab serta dampak yang ditimbulkan, dan akar permasalahan yang
menyebabkan risiko pada bengkel sub assembly Divisi Kapal Niaga PT PAL
INDONESIA. Pada penelitian ini menggunakan metode fuzzy analysis dan bow-
tie analysis untuk menemukan sebab dan dampak risiko dan untuk mencari usulan
perbaikan. Fuzzy analysis digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam
terjadinya risiko. Kemudian bow-tie analysis digunakan untuk menjelaskan sebab,
faktor, dan dampak risiko yang terjadi. Perhitungan fuzzy analysis dan identifikasi
risiko dilakukan dengan membagi kuisioner pada pihak yang bersangkutan dengan
proses produksi. Hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian
menunjukkan bahwa risiko tertinggi adalah risiko produk tidak sesuai (0.96),
risiko ergonomi kerja (0.88), dan risiko kebocoran bahan kimia (0.85). Secara
keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan yang
menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dalam proses produksi bengkel sub
assembly Divisi Kapal Niaga PT PAL INDONESIA adalah faktor manusia. Hal
ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran terhadap keselamatan dan
berbedanya latar belakang pendidikan karyawan bengkel. Oleh karena itu penting
bagi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan bagi karyawan
bengkel agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan.
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