
 

 
 

631  
 
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

SUBMISSION 99 

Analisis Risiko Pada Area Finishing Menggunakan Metode 
Failure Mode Effect And Analysis (Fmea) Di Pt. Indokarlo 
Perkasa 

Kirana Rukmayuninda Ririh1,*, Anggina Sandy Sundari1, dan Putri Wulandari1 

1Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila 
 

Abstrak. Saat ini area finishing di PT.Indokarlo Perkasa merupakan area yang memiliki risiko status 
Medium (sedang) lebih banyak dibandingkan area lain seperti kecelakaan kerja (35%) dan efek dari limbah 
yang dihasilkan (35%). Sehingga analisis risiko perlu dilakukan dengan menggunakan Failure mode and 
effect analysis (FMEA). FMEA digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi 
dengan mempertimbangkan nilai Risk Priority Number (RPN) dan dilanjutkan dengan metode 5W1H untuk 
menetapkan usulan perbaikan dalam upaya menurunkan terjadinya risiko. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik kepustakaan, brainstorming, serta penyebaran kuesioner dengan keenam responden yaitu 
Karyawan divisi Q-EHS, supervisor finishing dan operator finishing. Hasil pengolahan data dianalisis 
berdasarkan brainstorming, penilaian severity, occurance, detection serta rekomendasi usulan perbaikan 
untuk mengurangi risiko. Perbaikan yang diusulkan dilakukan pada faktor risiko tiga teratas yang memiliki 
nilai RPN tertinggi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja mengalami luka/cedera memiliki nilai 
RPN tertinggi yaitu 360. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dalam penggunaan Alat Pelindung 
Diri. Sehingga PT. Indokarlo Perkasa perlu memberikan pengawasan ketat terkait K3 di bagian Finishing 
dengan dibantu pengawasan di lapangan oleh Staf Q-EHS 

Kata kunci—Finishing;Failure Mode and Effect Analysis (FMEA); Manajemen Risiko; Risk Priority 
Number (RPN); 5W1H 

1. PENDAHULUAN  

Pada saat ini perkembangan industri khususnya di indonesia sudah sangat berkembang dapat dilihat dari 
semakin banyaknya perusahaan-perusahaan manufaktur yang berdiri di indonesia. Di dalam perusahaan 
kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menganggu berlangsungnya proses aktivitas dan proses produksi 
pasti ada. Baik risiko yang mempunyai dampak besar maupun kecil. Risiko pada hakikatnya adalah kejadian 
yang memiliki dampak negative terhadap sasaran dan strategi perusahaan (Jorion, 1997). 

Manajemen risiko merupakan suatu proses dimana berbagai risiko diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan. 
Kemungkinan terjadinya risiko dan akibatnya terhadap bisnis merupakan dua hal mendasar untuk 
diidentifikasi dan diukur. Melalui pengelolaan risiko terintegrasi, setiap keputusan stratejik yang diambil 
selalu berdasarkan atas informasi yang valid dan reliable. Dengan demikian keputusan itu diharapkan mampu 
mengantisipasi secara efektif kejadian-kejadian di masa depan dan mengurangi ketidakpastian. Perusahaan 
pada umumnya memiliki manajemen risiko yang berbeda-beda untuk menangani risiko karena di sesuaikan 
dengan kondisi lingkungan perusahaan, bahan material dan mesin yang digunakan, serta produk yang dibuat. 

PT. Indokarlo Perkasa  merupakan perusahaan manufaktur yang memasok part karet untuk otomotif dan 
industri. Dalam proses produksi pembuatan karet di PT. Indokarlo Perkasa yang paling berpotensi terjadinya 
risiko tersebut terjadi pada bagian finishing kerena pada area finishing karena area finishing banyak 
menggunakan mesin atau alat yang berhubungan langsung dengan bagian tubuh tenaga kerja. Pada 
PT.Indokarlo Perkasa proses finishing dilakukan setelah proses pressing selesai. Pekerjaan yang dilakukan di 
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area finishing yaitu membersihkan atau membuang sisa-sisa karet yang ada pada produk sehingga dapat 
menghasilkan produk yang sempurna dan layak jual.  

Menurut data yang terdapat pada perusahaan bagian finishing memiliki risiko status medium (sedang) 
lebih banyak dibandingkan dengan area lain.  Dan berdasarkan hasil fishbone dari penelitian sebelumnya 
terdapat 4 faktor utama penyebab terjadinya risiko pada area finishing yaitu man power, machine, method, dan  
environment. Berikut adalah hasil identifikasi resiko melalui wawancara dengan pihak Finishing  
PT.Indokarlo Perkasa. 

Tabel  1 Identifikasi Resiko bagian Finishing PT. Indokarlo Perkasa. 

No. Faktor Utama Identifikasi Risiko 

1. Man Power 

Pekerja tidak menggunakan APD sesuai standar saat bekerja 

Operator bekerja sambil mengobrol 

Pekerja mengalami luka/cidera 

2. Machine  

Kebisingan mesin pada saat beroperasi sehingga menyebabkan 
gangguan pendengaran 

Kerusakan mesin 

3. Environment 

Pencemaran lingkungan 

Estetika lingkungan di area kerja 

Gangguan kesehatan pada pekerja 

4. Method Peraturan K3 yang tidak dipatuhi oleh pekerja 

 

Untuk dapat mengurangi serta menanggulangi risiko yang terjadi pada area finishing di PT.Indokarlo 
Perkasa maka perlu diketahui risiko mana yang lebih dominan terjadi pada area finishing. Salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk mengetahui risiko yang lebih dominan adalah failure mode effect and analysis 
(FMEA) yang diimplementasikan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi kegagalan, menentukan 
dampaknya terhadap produksi dan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kegagalan. Standar evaluasi 
FMEA didasarkan pada tingkat keparahan/keseriusan (Severity), kejadian (Occurance), dan deteksi 
(Detection) untuk setiap kejadian risiko. Perkalian nilai S, O dan D akan memperoleh nilai Risk Priority 
Number (RPN). RPN merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai risiko dalam mengidentifikasi risiko 
kegagalan potensial terkait dengan desain atau proses.  

Secara garis besar, fokus pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui faktor risiko tertinggi pada area 
finishing dan merancangan usulan perbaikan seperti apa yang dapat dilakukan untuk memitigasi terjadinya 
risiko tersebut dengan metode  5W1H. 

2. STUDI LITERATUR 

a. Manajemen Risiko 
Risiko menurut ISO Guide 73 ISO 31000 adalah pengaruh ketidakpastian pada tujuan. Pengaruh bisa saja 

positif, negatif, atau penyimpangan dari yang diharapkan. Risiko juga sering digambarkan sebagai sebuah 
peristiwa, perubahan dalam keadaan atau konsekuensi. (Airmic dkk. 2010). (IRM) Institute of Risk 
Management (2002),menyatakan bahwa risiko merupakan gabungan antara kemungkinan sebuah kejadian 
beserta konsekuensinya. Konsekuensinya berkisar dari konsekuensi positif hingga konsekuensi negatif. 
Menurut Treasury (2004), mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian hasil, dalam berbabagi paparan, 
timbul dari kombinasi antara dampak dan kemungkinan dari peristiwa. risiko merupakan besarnya 
penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (expected returm) dengan actual return (Hanafi, 
2006). 
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Secara ilmiah risiko didefinisikan sebagai kombinasi fungsi dari frekuensi kejadian, probabilitas dan 
konsekuensi dari bahaya risiko yang mungkin dapat  terjadi dimanapun dan kapanpun.   Frekuensi risiko 
dengan tingkat pengulangan yang tinggi akan memperbesar probabilitas atau kemungkinan kejadiannya. 
Frekuensi kejadian boleh tidak dipakai seperti perumusan di atas, karena itu risiko dapat dituliskan sebagai 
fungsi dari probabilitas dan konsekuensi saja, dengan asumsi frekuensi telah termasuk dalam probabilitas. 
Nilai probabilitas adalah nilai dari kemungkinan risiko akan terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman 
yang sudah ada, berdasarkan nilai kualitas dan kuantitasnya. Jika tidak memiliki cukup pengalaman dalam 
menentukan probabilitas risiko, maka probabilitas risiko harus dilakukan dengan hati-hati serta dengan 
langkah sistematis agar nilainya tidak banyak menyimpang. Nilai konsekuensi dapat diasumsikan dalam 
bentuk kompensasi biaya yang harus ditanggung atau dapat berupa tindakan penanggulangan dangan cara lain 
denganbiaya yang lebih rendah (Pramana, 2011). 

Sedangkan pengertian Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, 
pengorganisasian, pengukuran dan tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 
menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, pengertian manajemen risiko adalah suatu upaya penerapan 
kebijakan peraturan dan upaya-upaya praktis manajemen secara sistematis dalam menganalisa pemakaian dan 
pengontrolan risiko untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan (Darmawi, 2010). 

b. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan 

mencegah terjadinya mode kegagalan (Syukron, 2013). Suatu metode kegagalan adalah apa saja yang 
termasuk dalam kecacatan, kondisi diluar spesifikasi yang ditetapkan atau perubahan dalam bentuk produk 
yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk.  

Menurut Casadei dkk. (2007), FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan 
mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan. Suatu mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam 
kecacatan atau kegagalan dalam desain, kondisi di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan atau perubahan 
pada produk yang menyebabkan terganggunya fungsi fungsi dari produk tersebut. Melalui menghilangnya 
mode kegagalan, dimana FMEA akan meningkatkan keandalan dari produk dan pelayanan sehingga 
meningkatkan kepuasan konsumen akan produk atau pelayanan tersebut. FMEA digunakan untuk 
mengidentifikasi potensi kegagalan, efek yang ditimbulkan pada operasi dari produk dan mengidentifikasi 
aksi untuk mengatasi masalah tersebut. FMEA dilakukan oleh sebuah tim untuk menganalisis masalah dan 
melakukan pertukaran ide dalam kelompok. Tim harus terbuat dari 5-9 orang (diutamakan 5 orang, karena jika 
kurang dari 5 orang maka pertukaran ide dalam kelompok tidak efektif disebabkan terlalu sedikitnya orang 
yang ada dalam kelompok tersebut) (Stamatis, 2003). FMEA merupakan teknik analisis yang dapat digunakan 
sebagai alat untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengeleminiasi kegagalan potensial dari sistem, 
desain, dan proses sebelum sampai ke konsumen (Syukron dan Kholil, 2013). FMEA pada akhirnya akan 
menghasilkan perhitungan RPN. Dimana semaki tinggi nilai RPN, semakin tinggi kebutuhan untuk 
mengambil suatu tindakan penanggulangan (Syukron dan Kholil, 2013). 

c.  5W1H 
Analisis 5W1H adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk melakukan penanggulangan terhadap 

setiap akar permasalahan. Pada dasarnya rencana tindakan akan mendeskripsikan tentang dimana 
permasalahan tersebut berasal dan apa yang menjadi alternatif upaya usulan perbaikan yang akan dilakukan. 
Menurut (Gazperz, 2014) 5W1H dapat digunakan pada tahap improvement ini. (1) What, apa yang menjadi 
target utama dari permasalahan yang ada. (2) Why, mengapa rencana tindakan diperlukan? (3) Where, dimana 
rencana tersebut dilakukan (4) Who, siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana tersebut? (5) When, kapan 
tindakan ini akan dilaksanakan? (6) How, bagaimana mengerjakan rencana tersebut? 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian kali ini diawali dengan identifikasi masalah seperti yang tercantum pada bagian Pendahuluan. 
Kemudian ditetapkanlah perumusan masalah yaitu dengan menentukan faktor risiko manakah yang perlu 
diprioritaskan di bagian Finishing PT. Indokarlo Perkasa dan bagaimana rancangan usulan perbaikan untuk 
memitigasi risiko terbesar. Langkah selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis 
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a. Pengumpulan Data 
Data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari data 

perusahaan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dientifikasi masalah yaitu dengan melihat data fakta 
dilapangan (seperti data Identifikasi Aspek dan Penilaian Dampak LK3 di area finishing tahun 2017). 
Selanjutnya data primer didapatkan dari Brainstorming terhadap enam responden yaitu karyawan divisi Q-
EHS (2 orang), supervisor bagian finishing (1 orang), dan operator finishing (3 orang). Brainstorming 
dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang sering terjadi pada bagian finishing. Data primer 
dilanjutkan dengan pengisian nilai RPN terhadap faktor-faktor risiko yang diidapat dari brainstorming 

b. Pengolahan dan Analisis Data 
Hasil pengumpulan akan diolah dan dianalisis menggunakan FMEA dan 5W1H. FMEA dimulai dengan 

mengidentifikasi proses. Didukung dengan brainstorming, langkah FMEA selanjutnya membuat daftar 
masalah potensial yang akan muncul. Selanjutnya dari masalah tersebut diberikan nilai severity (dampak yang 
ditimbulkan), occurence (frekuensi kejadian) , dan  detection (kemudahan dideteksi). RPN dihasilkan dari 
perkalian severity (S), occurence (O) , dan  detection (D). Penilaian S-O-D terhadap proses ini dilakukan 
secara subyektif dengan cara berdiskusi dengan orang yang bersangkutan dan menggunakan skala penilaian 1-
10. Setelah mendapat angka RPN kemudian ditentukan nilai RPN tertinggi untuk dibuat tindakan perbaikan. 
Usulan perbaikan dirancang dengan menggunakan 5W1H.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

c. Brainstrorming 
Kegiatan brainstorming dilakukan bertujuan untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi ke pihak-

pihak yang mengerti mengenai masalah yang sedang terjadi. Brainstorming dilakukan bersama dengan 
keenam orang responden. Setelah diperoleh data melalui brainstorming, selanjutnya adalah proses 
pengolahan data untuk mengetahu faktor risiko apa saja yang terjadi pada area finishing dan faktor risiko 
manakah yang lebih sering terjadi pada area tersebut. 

 
Tabel  2 Hasil Brainstroming 

No. Faktor Utama Identifikasi Risiko Frekuensi  
Persentase 
terhadap 

keseluruhan 

1. Man Power 

Pekerja tidak menggunakan 
APD sesuai standar saat bekerja 1 4.16% 

Operator bekerja sambil 
mengobrol 2 8.33% 

Pekerja mengalami luka/cidera 
pada bagian tangan 3 12.50% 

2. Machine  

Kebisingan mesin pada saat 
beroperasi melebihi nilai 

ambang batas (NAB) 
3 12.50% 

Mesin mati saat beroperasi 3 12.50% 

3. Environment 

Pencemaran lingkungan terjadi 
pada proses pembuangan limbah 

yang berbahaya tumpah 
2 8.33% 

Estetika lingkungan di area kerja 
tidak baik banyak sisa material 

berserakan di area kerja 
3 12.50% 

Gangguan kesehatan pada 
pekerja 1 4.16% 

4. Method 
Peraturan K3 yang tidak 

dipatuhi oleh pekerja 6 25% 

Total 24 100% 
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Dari tabel diatas menjelaskan tentang hasil brainstorming yang telah dilakukan dengan keenam orang 
responden dan presentase terhadap faktor keseluruhan. Untuk faktor utama manusia yang mempunyai 
presentase terbesar kemungkinan risiko tersebut dapat terjadi adalah Pekerja mengalami  luka/cedera pada 
bagian tangan sebesar 12.50%. Untuk identifikasi risiko Kebisingan mesin pada saat beroperasi melebihi Nilai 
Ambang Batas (NAB) dan mesin mati pada saat beroperasi memiliki persentase yang sama yaitu12.50% . 
Untuk faktor utama lingkungan yang mempunyai presentase terbesar kemungkinan risiko tersebut dapat 
terjadi adalah Estetika lingkungan di area kerja tidak baik banyak sisa material berserakan di area kerja 
sebesar 12.50%. Untuk faktor utama metode yang mempunyai presentase terbesar kemungkinan risiko 
tersebut dapat terjadi adalah peraturan K3 yang tidak dipatuhi oleh pekerja sebesar 25%. 

 

d. Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) 

Setelah mendapatkan nilai severity (S), occurence (O) , dan  detection (D) maka akan diperoleh nilai RPN, 
dengan cara mengkalikan nilai severity (S), occurence (O), dan  detection (D) (RPN = S X O X D) yang 
kemudian dilakukan pengurutan berdasarkan nilai RPN tertinggi sampai terendah. Setelah itu, faktor risiko 
yang mempunyai nilai RPN tertinggi dilakukan usulan perbaikan untuk menurunkan terjadinya risiko karena 
faktor tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh perhitungan RPN pada failure mode untuk faktor manusia 
dengan penyebab kegagalan tidak menggunakan APD sesuai standar. Salah satu contoh perhitunga RPN 
adalah sebagai berikut Risk priority Number = 9 x 8 x 4 = 288. Nilai 9 pada severity di dapatkan dari nilai 
severity terbesar yang di peroleh dari keenam responden, Nilai 8 pada occurance di dapatkan dari nilai 
occurance terbesar yang di peroleh dari keenam responden, dan nilai 4 pada detection di dapatkan dari nilai 
detection terbesar yang di peroleh dari keenam responden.  Untuk proses perhitungan faktor lain dapat 
dihitung seperti contoh diatas dan dengan menggunakan rumus serupa. Hasil perhitungan RPN pada FMEA 
dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan analisis failure mode effect and analysis (FMEA) yang terdapat pada 
tabel 3, maka dapat urutan RPN tertinggi ke terendah didapat sebagai berikut : 

Tabel  3 Failure Mode Effect and Analysis 

Faktor Utama Potential Failure Mode Risk Priority Number 

Man Power 
Pekerja mengalami luka / cedera 

pada bagian tangan 
360 

Method 
Peraturan K3 yang tidak dipatuhi 

oleh pekerja 
288 

Machine 
Kebisingan mesin pada saat 
beroperasi melebihi NAB 

240 

Environment 
Estetika lingkungan di area kerja 
tidak baik banyak sisa material 

berserakan di area kerja 
224 

 
Kemudian, pada hasil Brainstorming dan FMEA tersebut dilakukan perbandingan. Perbandingan ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah presentase hasil brainstorming dengan keenam responden dengan hasil 
perhitungan RPN yang memiliki faktor identifikasi risiko tertinggi pada masing-masing faktor utama sama 
atau tidak.  Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 4 dapat dilihat bahwa masing-masing identifikasi faktor yang 
tertinggi baik secara presentase maupun nilai RPN terdapat pada identifikasi risiko yang sama di masing-
masing faktor.   

 

e. Usulan Perbaikan (Improvement) 
Setelah dilakukan tahap analisis maka dilanjutkan pada tahap improvement. Usulan perbaikan yang 

diprioritaskan dilakukan terhadap penyebab terjadinya risiko yang memiliki nilai RPN (Risk Priority Number) 
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tiga teratas tertinggi dari tiap Faktor yaitu Faktor Manusia, dengan faktor: Pekerja mengalami luka / cedera 
pada bagian tangan, yang mempunyai nilai RPN sebesar 360, faktor Metode, dengan faktor: peraturan K3 
yang tidak dipatuhi oleh pekerja dengan nilai RPN sebesar 288 dan faktor mesin, dengan faktor: kebisingan 
mesin pada saat beroperasi melebihi NAB dengan nilai RPN sebesar 240.   Hasil usulan perbaikan melalui 
diskusi dengan bagian Q-EHS dapat dilihat pada tabel 4. 

Bahwa prioritas pertama dari usulan perbaikan faktor manusia dengan dientifikasi risiko pekerja 
mengalami luka/cedera pada bagian tangan adalah Memberikan reward bagi karyawan yang disiplin 
mematuhi peraturan sesuai standar perusahaan, memberikan pengawasan yang lebih ketat serta peraturan yang 
tegas terhadap penggunaan APD setiap karyawan, Meningkatkan Pengawasan K3 dengan Inspeksi Secara 
Berkala setiap 1 hari sekali pada Briefing  pagi dan melakukan audit internal minimal sebulan sekali mengenai 
risiko yang terjadi pada bagian finishing. Untuk memitigasi terjadinya risiko pekerja mengalami luka / cedera 
pada bagian tangan pada area finishing.  

Bahwa prioritas kedua dari usulan perbaikan faktor metode dengan dientifikasi risiko peraturan K3 yang 
tidak dipatuhi oleh pekerja adalah memberikan reward bagi karyawan yang disiplin mematuhi peraturan K3 
sesuai standar perusahaan, meningkatkan pengawasan K3 dengan inspeksi secara berkala setiap 1 hari sekali 
pada saat Briefing  pagi dan memberikan sanksi tegas terhadap karyawan yang tidak mentaati peraturan K3. 
Bahwa prioritas ketiga dari usulan perbaikan faktor mesin dengan dientifikasi risiko kebisingan mesin pada 
saat beroperasi melebihi NAB adalah operator menggunakan alat pelindung telinga yang tepat sehingga suara 
mesin tidak menganggu pendengaran, meningkatkan pengawasan K3 dengan inspeksi secara berkala setiap 1 
hari sekali pada saat Briefing  pagi, dan melakukan cek kesehatan pada operator mesin setiap minimal satu 
bulan sekali.  

Tabel  4 Failure Mode Effect and Analysis 

No 
Faktor 
Utama Penyebab  Efek Kegagalan  Severity Occurrences Detection RPN 

1 Man Power 

Tidak 
menggunakan 
APD sesuai 

standar 

Jika terjadi risiko 
yang tidak 

diinginkan maka 
akan berakibat fatal 

untuk area tubuh 
yang seharusnya 
terlindungi oleh 

APD 

9 8 4 288 

pekerja 
mengalami luka 

/ cedera pada 
bagian tangan 

Menyebabkan 
pekerjaan tertunda 

dan pekerja menjadi 
terluka 

9 8 5 360 

Mengobrol saat 
bekerja 

Menyebabkan 
pekerja tidak fokus 
pada saat bekerja 

5 6 4 120 

2 Environment 

Estetika 
lingkungan di 

area kerja tidak 
baik banyak sisa 

material 
berserakan di 

area kerja 

Menyebabkan 
banyak sampah sisa 
material memenuhi 
area kerja sehingga 

tidak enak 
dipandang 

7 8 4 224 
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Pencemaran 
lingkungan 
terjadi pada 

proses 
pembuangan 
limbah yang 
berbahaya 

tumpah 

Dapat merusak 
keadaan lingkungan 

di sekitar pabrik 
terutama tanah dan 

air 

8 6 4 192 

Gangguan 
kesehatan pada 

saluran 
pernapasan 

pekerja  

Menyebabkan proses 
produksi terganggu 
dan kerugian baik 

bagi perusahaan atau 
pekerja 

5 4 5 100 

3 Machine 

Kebisingan 
mesin pada saat 

beroperasi 
melebihi NAB  

Dapat menyebabkan 
kerusakan pada 

pendengaran pekerja 
8 6 5 240 

Mesin mati pada 
saat beroperasi  

Menganggu proses 
berlangsungnya 

produksi 
8 4 4 128 

4 Method 

Peraturan K3 
yang tidak 

dipatuhi oleh 
pekerja 

Operator tidak 
menggunakan atau 

mentaati 
penggunaan APD 

yang sudah di 
sesuaikan dengan 

standar perusahaan 

9 8 4 288 
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Tabel  5 Failure Mode Effect and Analysis 

Peringkat Faktor What Why Where Who When How RPN  

1 

Pekerja 
mengalami luka / 

cedera pada 
bagian tangan 

Kurangnya pengawasan 
dalam penggunaan 

APD sesuai standard 
dan pekerja kurang 

fokus atau teliti pada 
saat bekerja. 

1. Untuk memitigasi 
risiko tersebut terjadi 
pada area finishing                              
2. Karyawan harus 
menggunakan APD 
sesuai standar 
perusahaan 

Bagian finishing 
pada PT.XYZ 

Staff Q-
EHS, 

Supervisor 
finishing 

dan 
seluruh 

karyawan 
finishing 

di pt.XYZ 

Prioritas 
Utama 
pada  
bulan 

agustus 
2018 

setelah 
melakukan 
penelitian 

ini 

1. Memberikan reward bagi 
karyawan yang disiplin 
mematuhi peraturan sesuai 
standar perusahaan. 
2. memberikan pengawasan 
yang lebih ketat serta 
peraturan yang tegas terhadap 
penggunaan APD setiap 
karyawan. 
3. Meningkatkan Pengawasan 
K3 dengan Inspeksi Secara 
Berkala setiap 1 hari sekali 
pada Briefing  pagi 
4. melakukan audit internal 
minimal sebulan sekali 
mengenai risiko yang terjadi 
pada bagian finishing 

360 

2 

peraturan K3 
yang tidak 

dipatuhi oleh 
pekerja 

Belum adanya sanksi 
tegas yang dilakukan 

jika pekerja tidak 
mematuhi peraturan K3 

sesuai standar 
perusahaan 

1. Untuk meminimalisir 
terjadinya kerugian dan 
kerusakan jika terjadi 
kecelakaan kerja. 

Bagian finishing 
pada PT.XYZ 

Staff Q-
EHS, 

Supervisor 
finishing 

dan 
seluruh 

karyawan 
finishing 

di pt.XYZ 

Prioritas 
Kedua 
pada  
bulan 

agustus 
2018 

setelah 
melakukan 
penelitian 

ini 

1. Memberikan reward bagi 
karyawan yang disiplin 
mematuhi peraturan K3 
sesuai standar perusahaan. 

288 2. Pekerja lebih 
memperhatikan 
keselamatan dan 
kesehatan kerjanya 
sendiri meskipun sudah 
terbiasa dengan 
lingkungan tersebut.  

2. Meningkatkan Pengawasan 
K3 dengan Inspeksi Secara 
Berkala setiap 1 hari sekali 
pada saat Briefing  pagi 
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Peringkat Faktor What Why Where Who When How RPN  

  
3. Memberikan sanksi tegas 
terhadap karyawan yang tidak 
mentaati peraturan K3   

3 

kebisingan mesin 
pada saat 
beroperasi 

melebihi NAB 

Kebisingan mesin yang 
dapat menganggu 

pendengaran pekerja  

1. Untuk mengurangi 
risiko pekerja 

mengalami gangguan 
pendengaran 

Bagian finishing 
pada PT.XYZ 

Staff Q-
EHS, 

Supervisor 
finishing 

dan 
seluruh 

karyawan 
finishing 

di pt.XYZ 

Prioritas 
Ketiga  
pada  
bulan 

agustus 
2018 

setelah 
melakukan 
penelitian 

ini 

1. Operator menggunakan alat 
pelindung telinga yang tepat 
sehingga suara mesin tidak 
menganggu pendengaran   
2. Meningkatkan Pengawasan 
K3 dan penggunaan APD 
dengan Inspeksi Secara 
Berkala setiap 1 hari sekali 
pada saat Briefing  pagi 
3. Melakukan cek kesehatan 
pada operator mesin setiap 
minimal satu bulan sekali.  

240 2. Untuk membuat 
lingkungan kerja yang 
nyaman sehingga dapat 

mengurangi biaya 
akibat kecelakaan kerja 

dan meningkatkan 
performansi kerja 

pekerja  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

f. Kesimpulan 
Faktor dominan pada bagian finishing dapat dilihat dengan faktor yang memiliki nilai RPN (Risk Priority 

Number) tertinggi sebesar 360 yaitu faktor manusia dengan identifikasi risiko pekerja mengalami luka / 
cedera pada bagian tangan. Usulan yang diberikan bagi perusahaan dalam rangka perbaikan manajemen risiko 
dilakukan kepada tiga teratas faktor risiko yang memiliki nilai RPN tertinggi dari masing-masing faktor 
diantaranya adalah untuk faktor pekerja mengalami luka / cedera pada bagian tangan diharuskan lebih 
meningkatkan pengawasan keamanan K3 dengan penggunaan APD yang sesuai, memberikan memberikan 
reward bagi karyawan yang disiplin dan mentaati SOP dan melakukan audit internal minimal sebulan sekali 
mengenai risiko yang terjadi pada bagian finishing. Untuk faktor peraturan K3 yang tidak dipatuhi oleh 
pekerja adalah dengan meningkatkan pengawasan keamanan K3, memberikan memberikan reward bagi 
karyawan yang disiplin dan mentaati SOP serta memberikan sanksi tegas bagi karyawan yang yang tidak 
mentaati peraturan K3. Dan untuk faktor kebisingan mesin pada saat beroperasi melebihi NAB dengan lebih 
meningkatkan pengawasan keamanan K3 serta penggunaan APD dan melakukan cek kesehatan pada operator 
mesin minimal satu bulan sekali. 

g. Saran 

Sebaiknya perusahaan perlu melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali dengan cara usulan tersebut 
diimplementasikan agar dapat terlihat sejauh mana usulan perbaikan dapat memitigasi terjadinya risiko 
tersebut. Perusahaan harus melakukan pemeriksaan penggunaan APD oleh karyawan setiap harinya, 
perusahaan juga harus lebih tegas dalam memberi sanksi yang tidak menggunakan APD atau memberikan 
reward bagi yang disiplin kepada pekerja yang mentaati SOP. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak merugi 
akibat terjadinya kecelakaan kerja ataupun kerusakan yang bersifat permanen ataupun non-permanen. 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah jangka waktu yang singkat sehingga tidak dimungkinkan 
untuk melakukan pengamatan secara longitudinal. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
dilakukan secara longitudinal sehingga dapat mengukur performasi mitigasi risiko sebelum perbaikan dan 
sesudah perbaikan 
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