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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis K3 pada pemanfatan  unit Engine Stand 

yang ada di  Bengkel Otmotif  Jurusan Pendidikan Teknik otomotif FT UNY, guna menjawab 

beberapa permasalahan yang  telah dikemukakan pada bagian awal. Ada empat  hal penting 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni: Pertama, data tentang fasilitas penunjang 

pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  pada unit Engine Stand; Kedua, potensi 

kecelakaan kerja pada unit Engine Stand; 3) Tindakan pencegahan  terhadap kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja pada unit Engine Stand ditinjau dari aspek  K3; 4) Tindakan 

pencegahan  terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada unit Engine Stand 

ditinjau dari aspek   ergonomi. Berdasarkan data penelitian  tersebut dapat dideskripsikan 

secara lengkap sebagai berikut. 

1. Kondisi Fasilitas Penunjang Pelaksanaan K3  

Berdasarkan data hasil penelitian, fasilitas penunjang pelaksanaan K3 pada unit 

Engine Stand di Bengkel Otmotif  FT UNY dapat   ditunjukkana pada Tabel 5 berikut di 

bawah ini.  

Tabel  5. Kondisi Fasilitas Penunjang K3 pada Obejk Stand Engine 

N0 Pengamatan Skor 
Persentas

e (%) 

1 Kebijakan tindakan K3 1 25 

2 
Standar Operasional prosedur (SOP) 
pelaksanaan K3 

2 
50 

3 Ruang kerja bagi  praktikan 3 75 

4 Ketersediaan alat pelindung diri :   

1) Pelindung kepala 3 75 

2) Pelindung kaki 1 25 

3) Pelindung Mata 3 75 

4) Pelindung  Wajah 2 50 

5) Pelindung  Tangan 2 50 

6) Pelindung  telinga 3 75 

7) Pelindung Pernafasan 1 25 

8) Pakaian Pelindung 2 50 

 Persentase rata-rata  50,78 
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2. Potensi Kecelakaan Kerja pada Unit Engine Stand  

Berdasarkan hasil penelitian, data tentang potensi kecelakaan kerja pada kegiatan 

praktikum  objek Engine Stand di bengkel otomotif FT UNY, dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut di bawah ini.  

Tabel 6. Potensi bahaya  kecelakaan kerja di bengkel otomotif 

N0 Pengamatan Skor 
Persentase 

(%) 

1 Potensi bahaya  kecelakaan kerja yang  

terjadi di bengkel otomotif pada kegiatan 

praktikum pemanfaatan Engine Stand, dapat 

mengakibatkan:     

1) kerugian secara material     2 50,00 

2)  kerusakan perlatan  2 50,00 

3)  cidera pada pekerja 2 50,00 

4)  sakit yang diderita akibat kecelakaan 
kerja  2 50,00 

5)  kecelakaan terhadap pekerja 1 25,00 

6)  kematian terhadap pekerja 1 25,00 

 Persentase rata-rata 41,66 

    
No Pengamatan Skor  

Persentase 
(%) 

2 Seberapa besar potensi terjadinya kecelakaan 
terhadap praktikan  pada objek engine  stand 
akibat bahaya mekanis (berputar) 
mengandung bahaya dalam hal:   

  

 
1)  tersengat listrik 2 50,00 

 
2)  terluka panas (luka bakar)  2 50,00 

 
3)  pusing akibat asap mesin  1 25,00 

 
4)  tertimpa benda jatuh  , 1 25,00 

 
5)  terjepit 2 50,00 

 Persentase rata-rata 40,00 

bersambung ke halaman berikutnya 
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selanjutnya 

No Pengamatan Skor  
Persentase 

(%) 

3 Kondisi   potensial   terjadinya kecelakaan 
kerja ketika pemanfaatan Engine Stand oleh 
praktikan di bengkel otomotif merupakan 
ancaman yang dapat  merugikan bagi:     

Skor 
Persentase 

(%) 

1)  Praktikan  2 50,00 

2)  Peralatan praktikum 2 50,00 

3)  Bahan pendukung praktikum  1 25,00 

4)  Lingkungan kerja praktikum 2 50,00 

 Persentase rata-rata 43,75 

 

No Pengamatan Skor  
Persentase 

(%) 

4 Seberapa besar potensi kecelakaan kerja 
yang mungkin bisa terjadi   di bengkel 
otomotif yang dipengaruhi oleh masing-
masing faktor penyebab berikut ini:  

Skor 
Persentase 

(%) 

1)  Sifat perorangan 2 50,00 

2)  Kondisi lingkungan 2 50,00 

3)  Faktor sosial (hubungan sesama) 1 25,00 

4)  Faktor budaya  (kebiasaan) 1 25,00 

 Persentase rata-rata 37,50 

3. Tindakan Pencegahan  terjadinya Kecelakaan Kerja pada Unit Engine Stand 

ditinjau dari aspek  K3 

Ada beberapa inndikator mengenai tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit 

praktikum Engine Stand di Bengkel Otomotif di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. 

Indikator tersebut terdiri atas: Pengamatan resiko bahaya di tempat kerja; Pelaksanaan 

SOP secara benar di tempat kerja; Peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap 

keselamatan kerja; menerapkan 5S/5R; dan penerapan K3 di tempat kerja. Secara 

lengkap data tentang pencegahan  terjadinya   kecelakaan kerja  pada unit Engine Stand   

dari  aspek K3  dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.  
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Tabel 7. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   dari  aspek 
K3   

No 
Tindakan 

pencegahan   
Indikator 

Kondisi 

Ya Tdk 

1 Pengamatan 
resiko bahaya di 
tempat kerja 
Engine Stand, 
melalui 
pengukuran dan 
penilaian resiko 
kecelakaan 

1) Mencatat tingkat dan  jenis 
kecelakaan yang terjadi 

√  

2) Mencatat waktu yang hilang 
akibat kecelakaan   

 √ 

3) Mencatat kejadian kecelakaan  
yang dialami oleh setiap pekerja  

√  

4) Mengidentifikasi faktor bahaya 
yang menyebabkan kecelakaan 
kerja 

√  

5) Mencatat tingkat kerusakan 
akibat  kecelakaan kerja 

√  

 Skor 4 1 

2 Pelaksanaan 
SOP secara 
benar di tempat 
kerja Engine 
Stand 

1) SOP digunakan sebagai pedoman 
secara tertulis yang    dipatuhi 
oleh setiap pekerja  

√  

2) SOP digunakan sebagai tatacara   
yang dibakukan    untuk   suatu 
proses pekerjaan tertentu 

 √ 

3) SOP dipatuhi dan dilaksanakan 
dengan benar dan berurutan 
sesuai dengan intruksi yang ada 

√  

 Skor 2 1 

3 Pengendalian 
faktor bahaya di 
tempat kerja 
Engine Stand 

1) Mengurangi   resiko bahaya yang 
terjadi akibat proses produksi  

√  

2) Mengganti bahan berbahaya 
dengan bahan yang kurang 
berbahaya  dalam proses 
pekerjaan   

 √ 

3) Memisahkan pekerja dengan faktor 
berbahaya yang ada di tempat 
kerja 

√  

4) Membuat peredam suara    supaya 
tingkat kebisingannya berkurang 

 √ 

5) Memasang pagar pengaman mesin 
agar pekerja tidak langsung kontak 
dengan mesin  

 √ 

6) Memperhatikan  ventilasi udara  
tempat kerja 

√  

7) Pengaturan secara administratif 
untuk melindungi pekerja,   

√  

8) Menempatkan pekerja sesuai 
dengan bidang keahlian dan 
kemampuannya 

 √ 
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9) Pengaturan shift kerja agar tidak 
terlalu lelah selama bekerja 

 √ 

10) Penyediaan alat pelindung diri 
yang sesuai dengan jenis 
pekerjaannya 

√  

 Skor 5 5 

4 Peningkatan 
pengetahuan 
tenaga kerja 
Engine Stand 
terhadap 
keselamatan 
kerja;  

1) Karyawan atau pekerja  diberikan  
pelatihan K3  di awal saat bekerja   

√  

2) Pelatihan K3 dilakukan secara 
berkala   

√  

3) Dilakukan pemantauan dan 
pembinaan tentang K3 di lapangan √  

 Skor 3 0 

5 Penerapan 5 
S/5R di tempat 
kerja Engine 
Stand; 

1) Menerapkan prinsip seiri ringkas 
yaitu memilah dan mengatur,  
mengelompokkan barang-barang 
sesuai dengan fungsinya 

√  

2) Menerapkan prinsip Seiton atau 
rapi, yakni  menyimpan barang 
dengan  tata letak yang benar  

√  

3) Menerapkan prinsip Seiso atau 
resik, yakni membersihkan 
barang–barang dan tempat kerja 

√  

4) Menerapkan prinsip Seiketsu atau 
Rawat, yakni  merawat tempat 
kerja secara terus menerus  

√  

5) Menerapkan prinsip Shitsuke atau 
Rajin, yakni  melakukan apa yang 
harus dilakukan meskipun sulit.   

√  

 Skor 5 0 

6 Penerapan K3 di 
Tempat Kerja 
Engine Stand 

1) Ada Tim Panitia Pembina K3   √ 

 2) Membuat rencana kegiatan, 
melaksanakan, memonitor dan 
mengevaluasi   kegiatan. 

√  

 3) Melakukan aktivitas harian dalam 
bentuk inspeksi, peneguran dan 
penjelasan.  

√  

  4) Melakukan aktivitas mingguan 
dalam bentuk pertemuan tentang 
K3, evaluasi, pengecekan dan 
analisis 

 √ 

  5) Melakukan aktivitas bulanan dalam 
bentuk rapat pleno dengan seluruh 
unsur-unsur manajemen dan 
pekerja  

 √ 

  6) Pada saat tertentu dilakukan 
penyelidikan kecelakaan, analisis 

 √ 
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keamanan kerja, diagnosis,   dan 
kampanye K3  

 Skor 2 4 

 

4. Tindakan Pencegahan  Kecelakaan Kerja pada Unit Engine Stand ditinjau dari 

aspek Ergonomi 

Dalam penelitian ini tinjauan aspek ergonomi sebagai upaya melakukan tindakan 

pencegahan terdiri dari beberapa  indikator. Secara lengkap data penelitian tentang 

tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   dari  aspek Ergonomi 

dapat dilihat pada Tabel  8 berikut ini. 

Tabel 8. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja dari  aspek Ergonomi   

No 
Tindakan 

pencegahan  
Indikator 

Kondisi 

Ya  Tdk 

1 
 

Kesesuaian 
antara unit 
praktikum  
Engine Stand  
dengan kondisi 
pengguna   

1) Aspek fisik: terdiri dari ukuran 
anggota tubuh: tangan, kaki, dan 
tinggi badan 

 √ 

2) Posisi tubuh pekerja  dan 
penempatan mesin-mesin, 
penempatan alat-alat petunjuk, 
proporsional dan sesuai 

 √ 

3) Ada felksibilitas posisi tempat 
duduk yang bisa diatur maju atau 
mundur atau ke  kakan dan ke 
kiri sesuai kebutuhan.     

√  

4) Keseuaian peralatan dan 
perlengkapan kerja dengan 
kondisi  tubuh pekerja 

√  

5) Penempatan alat-alat kerja, jika 
berdiri mempertimbangkan tinggi 
badan, tinggi bahu, tinggi siku, 
tinggi pinggul,  dan panjang 
lengan 

 √ 

6) Jika duduk: tinggi duduk, 
panjang lengan atas, panjang 
lengan bawah dan tangan, jarak 
lekuk lutut disesuiakan senyaman 
mungkin 

 √ 

7) Untuk pekerjaan tangan yang 
dilakukan berdiri, tinggi kerja 
antara  5-10 cm dibawah tinggi 
siku.  

√  

8) Tindakan antisipasi terhadap 
terjadinya kelelahan pekerja 

 √ 
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sehingga   kecelakaan kerja 
dapat dicegah   

 Skor 3 5 

2 Kenyamanan 
tempat duduk 
praktikan pada   
Engine Stand      

1) Tinggi posisi duduk dapat diatur 
dengan papan kaki yang sesuai 
dengan tinggi lutut sedangkan 
paha dalam keadaan datar 

 

√ 

2) Lebar papan duduk tidak kurang 
dari 35 cm 

√ 
 

3) Papan tolak punggung tinggi 
dapat diatur dan menekan pada 
punggung 

 
√ 

4) Arah penglihatan untuk 
pekerjaan berdiri adalah 23-37 
derajat kebawah 

√  

5) Arah penglihatan untuk 
pekerjaan duduk arah 
penglihatan antara 32-44 derajat 
ke bawah 

 

√ 

 Skor 2 3 

 

  



57 
 

B. PEMBAHASAN  

1. Kondisi Fasilitas Penunjang Pelaksanaan  K3  pada Unit Engine Stand   

Untuk melaksanakan tindakan K3 pada kegiatan praktikum mahasiswa dengan objek 

pembelajaran unit Engine Stand perlu adanya fasilitas penunjang  yang diperlukan. Hal 

tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan prakatikum dapat berjalan dengan baik, lancar dan 

aman.  Fasilitas penungjang tersebut terdiri dari: 1) Kebijakan Tindakan K3; 2) Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan K3; 4) Ruang kerja praktikan; dan 5)  Ketersediaan 

Alat Pelindung Diri (APD).  

Berdasarkan data hasil penelitian, fasilitas penunjang pelaksanaan K3 pada unit Engine 

Stand di Bengkel Otmotif  FT UNY termasuk dalam kategori sedang (48,44%). Hal 

tersebut dapat dilihat  sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4  di depan, yang 

menggambarkan data secara keseluruhan dari pengamatan tentang  kondisi penunjang 

pelaksanaan  K3   pada unit Engine Stand di Bengkel Otmotif. Pada bagian analisis data, 

berdasarkan Tabel 5 di depan, dapat dirangkum sebgaimana terlihat pada Tabel 9  berikut 

ini.  

Tael 9. Ringkasan Kondisi Fasilitas Penunjang K3 pada Obejk Stand Engine 

N0 Pengamatan Skor 
Persentase 

(%) 

1 Kebijakan tindakan K3 1,00 25,00 

2 
Standar Operasional prosedur (SOP) 
pelaksanaan K3 

 2,00 50,00 

3 Ruang kerja bagi  praktikan 3,00 75,00 

4 Ketersediaan alat pelindung diri : 1,75 43,75 

 Rerata Persentase  48,44 

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat diperlihatkan dalam bentuk diagram batang  

sebagamana ditunjukkan pada Gambar 7 berikut ini.  
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Gambar 7. Diagram   Fasilitas Pendukung K3 pada Engine Stand di Bengkel Otomotif 
Berdasarkan Gambar 6 di atas, terlihat bahwa fasilitas penunjang pelaksanaan K3 

khususnya pada unit praktikum Engine Stand yang ada di bengkel Otomotif  FT UNY ada 

beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dari pihak   Jurusan. 

Dalam hal ketersediaan  dokumen tentang Kebijakan Tindakan K3 diperoleh skor 25%, yang 

berarti termasuk dalam  kategori rendah. Dokumen kebijakan tentang tindakan K3 belum 

tersedia, bahkan dalam bentuk draft  perencanaan juga  belum ada. Oleh karena itu perlu 

diupayakan untuk disusun, disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan K3.  

Demikian pula tentang SOP pelaksanaan K3, juga perlu mendapat perhatian, perlu 

dirumuskan secara formal dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Hal tersebut karena SOP 

dalam pelaksanaan K3 sangat penting, khususnya dalam menujang keselamatan kerja 

praktikum pada unit Engine Stand. Hal tersebut seiring dengan apa yang dikemukakan oleh 

K Ima Ismara (2018: 5), yang menyatakan habwa dengan menerapkan prinsip-prinsip K3  

perlu diperhatikan oleh pihak lembaga atau pengusaha, karena dengan adanya program 

kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan 

akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga 

secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama.Oleh karena itu,  perlu ada 

perencanaan dan penerapan kebijakan tentang tindakan  K3 yang terdukumentasikan  

secara resmi oleh Jurusan.  
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Demikian juga dalam penerapan SOP untuk menujang  pelaksanaan K3 di bengkel 

Otomotif agar kegiatan praktikum khususnya pada unit praktik Engine Stand sebisa mungkin 

aman dari tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Hal yang tidak kalah  

penting yang perlu mendapatkan perhatian  juga adalah ketersediaan Alat Pelindung Diri 

(APD). Tampak bahwa berdasarkan hasil observasi, diperoleh skor 43,75%, artinya masih 

perlu ditingkatkan lagi tentang ketersediaan APD, yang tentu saja harus memperhatikan  

kualitas yang terstandar dengan  jumlah yang memadahi.   Fasilitas penunjang pelaksanaan 

K3 yang  lain, yakni ketersediaan  yang sudah memadahi dalam rangka mewujudkan ruang 

kerja bagi praktikan di bengkel otomotif Jurusan Diknik Otomotif FT UNY sudah dalam 

kategori baik (75%). Ruang kerja untuk kegiatan praktikum bagi mahasiswa sudah 

memadahi.  

2. Potensi kecelakaan kerja pada unit Engine Stand di Bengkel Otomotif   

Kecelakaan kerja pada kegiatan praktikum, khususnya pada kegiatan praktikum  pada 

unit praktik Engine Stand dapat diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab. Potensi 

kemungkinan  terjadinya kecelakaan kerja pada kegiatan praktikum  Engine Stand  di 

bengkel otomotif, dapat terjadi oleh  beberapa aspek, yakni dari  sisi pemanfaatan, bahaya 

yang diakibatkan oleh gerak mekanis/putaran, kerugian akibat kondisi parktikan dan 

lingkungan, dan faktor  manusia, lingkungan, sosial, dan budaya.  

a. Aspek Pemanfaatan 

Berdasarkan hasil penelitian, data tentang potensi kecelakaan kerja pada aspek 

pemanfaatan unit  praktikum  objek Engine Stand, ditengerai dapat berakibat antara lain: 

kerugian secara material, kerusakan perlatan,  cidera pada pekerja,  sakit yang diderita 

akibat kecelakaan kerja, kecelakaan terhadap pekerja, dan kemungkinan terjadinya 

kematian terhadap pekerja. Berikut persentase potensi  bahaya  kecelakaan kerja di 

bengkel Otomotif dilihat dari aspek pemanfaatannya, dapat dilihat pada Tabel 10 berikut 

di bawah ini.  
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Tabel 10. Potensi Bahaya  Kecelakaan Kerja di Bengkel Otomotif 

Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja Skor 
Persentase 

(%) 

Potensi bahaya  kecelakaan kerja yang  terjadi di 
bengkel otomotif pada kegiatan praktikum 
pemanfaatan Engine Stand, dapat mengakibatkan: 

    

1) kerugian secara material     2 50,00 

2)  kerusakan perlatan  2 50,00 

3)  cidera pada pekerja 2 50,00 

4)  sakit yang diderita akibat kecelakaan kerja  2 50,00 

5)  kecelakaan terhadap pekerja 1 25,00 

6)  kematian terhadap pekerja 1 25,00 

Rerata Persentase 1,66 41,66 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat dianalisis  secara parsial, potensi bahaya  

kecelakaan kerja yang  terjadi di bengkel otomotif pada kegiatan praktikum pemanfaatan 

Engine Stand, dari skor maksimal 100, ternyata besarnya kerugian yang mungkin akan 

diderita, antara lain kerugian secara material: 50%, kerusakan alat: 50%, sakit yang 

diderita 50%, kecelakaan terhadap pekerja (mahasiswa praktikan) 25%, dan 

kemungkinan terjadinya kematian terhadap pekerja 25%. Dengan kata lain potensi  

bahaya  kecelakaan kerja yang  terjadi di bengkel otomotif pada kegiatan praktikum pada 

aspek pemanfaatan Engine Stand diperoleh persentase semuanya  masih di bawah  50%. 

Jika dilihat dari skor reratanya, diperoleh angka 41,66%. Artinya bahwa kemungkinan 

terjadinya bahaya kecelakaan kerja pada unit praktikum Engine Stand memiliki potensi 

dalam kategoro sedang. Yang menjadi catatan adalah bahwa  yang namanya potensi 

tentu setiap saat bisa saja terjadi. Oleh karena itu, sejak awal perlu diwaspadai akan 

potensi terjadinya bahaya kecelakaan kerja. Potensi bahaya kecelakaan kerja tersebut 

secara jelas dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini. 
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Gambar 8. Diagram potensi kecelakaan kerja di Engine Stand di bengkel Otomotif 

b. Bahaya mekanis (putaran) mesin 

Berdasarkan tinjauan seberapa besar potensi terjadinya kecelakaan terhadap 

praktikan  pada objek Engine  Stand akibat bahaya mekanis (berputar) mengandung 

bahaya, antara lain: terluka panas (luka bakar); tersengat listrik; pusing akibat asap 

mesin; tertimpa benda jatuh; atau  terjepit. Adapun data hasil penelitian kemungkinan 

potensi bahaya tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.  

Tabel 11. Potensi terjadinya kecelakaan kerja  pada objek engine  stand akibat bahaya 
mekanis (berputar) 

Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 

Skor 
 

Persentase 
(%) 

Potensi terjadinya kecelakaan terhadap praktikan  
pada objek engine  stand akibat bahaya mekanis 
(berputar) mengandung bahaya dalam hal:   

1)      tersengat listrik 1 25,00 

2)      terluka panas (luka bakar)  2 50,00 

3)      pusing akibat asap mesin  1 25,00 

4)      tertimpa benda jatuh  , 1 25,00 

5)      terjepit 2 50,00 

Persentase rata-rata 1,60 40,00 

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat dianalisis  bahwa, potensi bahaya  kecelakaan 

kerja pada kegiatan praktikum Engine Stand yang  terjadi di Bengkel Otomotif  akibat 

bahaya mekanis (berputar) adalah sebagai berikut: tersengat listrik sebesar 25 %; terluka 

panas 50%,    pusing akibat asap mesin 25%,  tertimpa benda jatuh  25% ; dan terjepit 
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50%. Berdasarkan Tabel 7 di atas, secara lebih jelas dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram batang berikut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini. 

 

Gambar 9. Diagram Potensi Bahaya Kecelakaan gerakan mekanis di bengkel Otomotif 

Berdasarkan skor  rata-rata diperoleh persentase terhadap kemungkin   terjadi 

kecelakaan akibat gerakan mekanis pada kegiatan praktikum Engine Stand adalah sebesar 

40%. Artinya bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada kegiatan praktikum 

akibat gerakan mekanis (putaran) pada unit kerja Engine Stand termasuk dalam kategori 

rendah.  

c. Ancaman yang dapat  merugikan 

Kondisi   potensial   terjadinya kecelakaan kerja ketika pemanfaatan Engine Stand 

oleh praktikan di Bengkel Otomotif merupakan ancaman yang dapat  merugikan bagi: 

praktikan, peralatan praktikum, bahan pendukung praktikum dan lingkungan kerja. 

Masing-masing potensi tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut di bawah ini.    
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Tabel 12. Potensial   terjadinya kecelakaan kerja sebagai ancaman yang dapat  
merugikan 

Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja Skor 
Persentas

e (%) 

Kondisi   potensial   terjadinya kecelakaan kerja 
ketika pemanfaatan Engine Stand oleh praktikan di 
bengkel otomotif merupakan ancaman yang dapat  
merugikan bagi:     

  

1)  Praktikan  2 50,00 

2)  Peralatan praktikum 2 50,00 

3)  Bahan pendukung praktikum  1 25,00 

4)  Lingkungan kerja praktikum 2 50,00 

Persentase rata-rata 1,75 43,75 

Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat dilihat bahwa skor rerata  potensi terjadinya 

kecelakaan kerja ketika pemanfaatan Engine Stand oleh praktikan di bengkel otomotif  

sebesar 43,75%. Angka ini termasuk dalam kategori sedang.     Dengan demikian 

kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan kepada praktikan, peralatan, 

bahan pendukung praktik dan lingkungan kerja masih tergolong relatif aman. Perhatikan 

Gambar 10 berikut ini, diperlihatkan diagram     secara grafik   berikut ini.  

 

Gambar 10. Potensi   terjadinya kecelakaan kerja karena ancaman yang 
menyebabkan kerugian 
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Potensi yang memungkinkan terjadinya    kecelakaan kerja di Bengkel Otomotif 

dipengaruhi oleh  beberapa  faktor penyebab, meliputi: perilaku praktikan , kondisi 

lingkungan, faktor sosial, dan faktor budaya.  Masing-masing faktor penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja tersebut dapat dilihat     pada Tabel 13 berikut ini.    

Tabel 13. Faktor penyebab potensial   akan terjadinya   kecelakaan kerja  di bengkel 
Otomotif  

Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 

Skor 
 

Persen
tase 
(%) 

 

Seberapa besar potensi kecelakaan kerja yang mungkin 
bisa terjadi   di bengkel otomotif yang dipengaruhi oleh 
masing-masing faktor penyebab berikut ini:  

1)  perilaku praktikan 2 50,00 

2)  kondisi lingkungan 2 50,00 

3)  faktor sosial (hubungan sesama) 1 25,00 

4)  faktor budaya  (kebiasaan) 1 25,00 

Persentase rata-rata 1,50 37,50 

Berdasarkan Tabel 13 di atas, yang kemungkinan  terjadinya    kecelakaan kerja di 

bengkel otomotif yang disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan kerja, sosial dan 

budaya  memberikan skor rerata   sebesar 37,50%. Dengan demikian angka ini termasuk 

dalam kategori rendah.      

Dengan demikian berdasarkan skor rerata hasil analisis di atas, kemungkinan 

terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut   masih tergolong 

relatif aman. Namun demikian perlu ada upaya-upaya untuk bisa meminimalisir sekecil 

mungkin, bahkan zero actident terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja, karena 

sekecil apapun yang namanya kecelakaan kerja  dapat berakibat pada proses dan hasil 

kerja secara keseluruhan. Kondisi potensi tersebut dapat dilukiskan dalam bentuk gambar 

diagram yang menggambarkan besarnya potensi kecelakaan yang dipengruhi oleh 

perilaku praktikan,  lingkungan, sosial dan budaya, seperti dapat dilihat pada Gambar 11 

sebagai berikut. 
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Gambar 11. Potensi   terjadinya kecelakaan kerja yang penguruhi faktor orang, 
lingkungan, sosial dan budaya  

Berdasarkan uraian tentang potensi kecelakaan kerja di atas, mulai dari aspek 

pemanfaatan, bahaya mekanis (putaran mesin), ancaman yang   merugikan, dan faktor-

faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat diringkas   sebagai  satu hasil analisis 

secara  keseluruhan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 14 berikut ini.  

 Tabel 14. Data rangkuman potensi kecelakaan kerja   di bengkel otomotif 

N0 Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja Skor 
Persenta
se (%) 

1 Pemanfaatan Engine Stand 1,66 41,66 

2 Bahaya mekanis 1,60 40,00 

3 Kerugian akibat kondisi parktikan dan lingkungan 1,75 43,75 

4 Faktor  manusia, lingkungan, sosial, dan budaya 1,50 37,50 

 Skor Rerata 1,63 40,73 
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Berdasarkan Tabel 14 di atas, dapat digambarkan dalam bentuk Diagram Batang 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 12  berikut ini.  

 

Gambar 12. Rangkuman potensi kecelakaan kerja   di bengkel otomotif 

Berdasarkan Gambar  10 di atas, tampak bahwa faktor manusia, lingkungan sosial 

budaya memberikan kontribusi terkecil terhadap potensi terjadinya kecelakaan   setelah 

faktor bahaya mekanis dan faktor  pemanfaatan Engine Stand. Hal ini didukung oleh 

pendapat dari    K Ima Ismara dan Eko Prianto (2017: 92), yang mengatakan  bahwa 

penyebab kecelakaan dalam sebuah kegiatan praktikum di bengkel antara lain diakibatkan 

oleh kurangnya prosedur/aturan tentang K3, kurangnya sarana pendukung,  dan 

kurangnya kesadaran serta kurangnya kepatuhan  karyawan/praktikan.  

Secara keseluruhan berdasarkan Gambar 10 di atas, potensi terjadinya kecelakaan 

kerja di bengkel otomotif memiliki kecederungan dalam kategori rendah, yakni sebesar 

40,73%.    Hal ini menjadi penting bahwa perilaku, kebiasaan dan hubungan sosial dalam 

kegiatan praktikum harus disiapkan dengan baik. Kebiasaan yang baik selama 

melaksanakan praktikum harus senantiasa ditanamkan pada mahasiswa, terutama dalam 

praktikum yang menggunakan objek Engine Stand di bengkel otomotif FT UNY.  

 
3. Tindakan pencegahan  terjadinya kecelakaan kerja pada unit Engine Stand 

ditinjau dari aspek  K3 
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Peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja; menerapkan 5 S/5R; 

dan penerapan K3. Berdasarkan  Tabel 8  di bagian depan, berikut rangkuman hasil 

observasi tentang  tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   

ditinjau dari  aspek K3,  sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini.  

Tabel 16. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   dari  aspek 
K3   

No Tindakan pencegahan   
Persenta
se (%) 

1 Pengamatan resiko bahaya di tempat kerja Engine 
Stand, melalui pengukuran dan penilaian resiko 
kecelakaan 

80 

2 Pelaksanaan SOP secara benar di tempat kerja Engine 
Stand 

66,66 

3 Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja Engine 
Stand 

50,00 

4 Peningkatan pengetahuan tenaga kerja Engine Stand 
terhadap keselamatan kerja 

100,00 

5 Penerapan 5 S/5R di tempat kerja Engine Stand; 100,00 

6 Penerapan K3 di Tempat Kerja Engine Stand 33,33 

Rerata  71,66 

 

Berdasarkan analisis data sebagaimana terangkum pada Tabel 8 di atas, dari enam 

tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand di bengkel otomotif, 

secara keseluruhan mendapatkan persentasi rata-rata sebesar 71,66%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan berdasarkan tinjauan dari 

aspek K3 termasuk persentase pencapaian dalam kategori baik (61%  s/d 80%). 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit 

Engine Stand di bengkel otomotif dengan capaian persentase yang didperoleh, dapat 

ditunjukkan lebih jelas dalam bentuk    diagram batang sebagaimana terlihat pada 

Gambar 13 berikut ini. 
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Gambar 13.  Tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   

Tampak pada Gambar 11 di atas, diperoleh   dari aspek penerpan 5S/5R  dan 

upaya peningkatan pengetahuan bagi karyawan tentang K3 sudah dilakukan dengan 

sangat baik, yakni  mencapai angaka 100%. Di sisi lain, dalam implementasinya masih 

dalam kategori rendah, yakni baru mencapai 33,33%. Dalam hal penerapan 5S/5R secara 

teori sudah baik, ada upaya peningkatan pengetahuan tentang prinsip-prinsip 

penerapannya, akan tetapi dalam implementasinya di lapangan belumlah sesuai dengan 

yang diharapkan. Sebenarnya jika penerapan 5S/5Rdilaksanakan dengan benar, amak 

akan banyak keuntungan yang didapat. Menurut K Ima Ismara dan Eko Prianto (2017: 

145), keuntungan menerapkan 5S/5R antara lain adalah : 1) Kemudahan mengidentifikasi 

barang; 2) Memperlancar waktu proses; 3) Kemampuan konsentrasi kerja lebih baik; 4) 

Mempersingkat waktu pencarian barang; dan5) Tempat kerja menjadi  aman dan aman 

untuk berkerja. 

Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh untuk bisa menerapkan K3 

dengan baik pada kegiatan praktikum Engine Stand di bengkel Otomotif. Hal yang perlu 

dilakukan antara lain  adalah: 1) Membentuk Tim  Panitia Pembina Keselamatan dan 

Keseahatan Kerja (P2K3); 2) Membuat rencana kegiatan, melaksanakan, memonitor dan 

mengevaluasi   kegiatan;  3) Melakukan aktivitas harian dalam bentuk inspeksi, 

peneguran dan penjelasan; 4) Melakukan aktivitas bulanan dalam bentuk rapat pleno 
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dengan seluruh unsur-unsur manajemen dan pekerja; dan 5) Pada saat tertentu dilakukan 

penyelidikan kecelakaan, analisis keamanan pekerjaan, diagnosis,   serta kampanye K3.  

Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja Engine Stand di bengkel Otomotif 

sudah dilakukan, namun baru mencapai 50%. Artinya bahwa tindakan pencegahan 

kecelakaan kerja melalui pengendalian faktor bahaya di tempat kerja, khususnya di unit 

Engine Stand masih perlu upaya-upaya tindakan pencegahan terhadap kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja. Tindakan antisipasi yang dilakukan antara lan  perlu ada 

peredam suara    agar  tingkat kebisingannya berkurang, memperhatikan  ventilasi udara  

tempat kerja, dan perlu penyediaan alat pelindung diri dan digunakan  sesuai dengan 

jenis pekerjaannya.  

Adapun penerapan SOP berdasarkan hasil observasi diperoleh dalam kategoro baik 

(66,66%). Namun demikian perlu tetap dilakukan upaya-upaya antisipasi pencegahan 

terhadap terjadinya kecelakaan kerj. Hal yang dilakukan antara lain adalah bahwa: 1)  

SOP  digunakan sebagai pedoman secara tertulis yang   harus dipatuhi oleh setiap 

pekerja; 2) SOP digunakan sebagai tatacara   yang dibakukan    untuk   suatu proses 

pekerjaan tertentu ; dan 3) SOP dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar dan berurutan 

sesuai dengan intruksi yang ada. 

Tindakan melalui pengamatan resiko bahaya di tempat kerja Engine Stand, melalui 

pengukuran dan penilaian resiko kecelakaan sudah termasuk baik (80%). Berdasarkan 

observasi, sudah dilakukan pencatatan dari tingkat dan  jenis kecelakaan yang terjadi,  

mencatat kejadian kecelakaan  yang dialami oleh  pekerja,  mengidentifikasi faktor  yang 

menyebabkan kecelakaan, dan mencatat tingkat kerusakan yang terjadi akibat  

kecelakaan. Yang belum dilakukan adalah mencatat waktu yang hilang akibat kecelakaan. 

Pencatatan ini waktu yang hilang ini penting dilakukan sebagai akibat waktu yang hilang 

akan berdampak pada hasil pekerjaan yang dilakukan.   

4. Tindakan Pencegahan  Kecelakaan Kerja pada Unit Engine Stand ditinjau dari 

aspek Ergonomi 

Dalam penelitian ini tinjauan aspek ergonomi sebagai upaya melakukan tindakan 

pencegahan terdiri dari dua  aspek  indikator utama. Secara lengkap data penelitian 

tentang tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   dari  aspek 

ergonomi dapat dilihat pada Tabel  16 berikut ini. 
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Tabel 16. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand   dari  aspek 
Ergonomi   

No Tindakan pencegahan 
Persentase 

(%) 

1 Kesesuaian unit antara   Engine Stand  dengan 
kondisi pengguna   

37,00 

2 Kenyamanan tempat duduk praktikan pada   Engine 
Stand      

40,00 

 Rerata   38,5 

Berdasarkan Tabel 16 di atas, bahwa tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada 

unit Engine Stand   dari  aspek ergonomi  diperoleh nilai capaian rertanya sebesar 38,5%. 

Capaian tersebut termasuk dalam kategori rendah, yakni masih dalam range antara 

21% s/d 40%.  Tindakan  pencegahan dalam hal kesesuaian antara unit praktikum  

Engine Stand  dengan kondisi pengguna   dari aspek fisik, posisi tubuh praktikan, 

penempatan alat-alat kerja belum dilakukan secara tepat. Adapun tempat duduk praktikan 

tidak bermasalah, karena sifatnya masih sangat fleksibel, bisa digeser ke kanan, ke kiri, 

maju atau ke belakang. Ada kesesuaian  peralatan dan perlengkapan kerja dengan kondisi  

tubuh pekerja (mahasiswa praktikan).  Untuk pekerjaan tangan yang dilakukan berdiri, 

tinggi kerja antara  5-10 cm dibawah tinggi siku, dan hal ini masih    sesuai standar. 

Untuk itu prinsip-prinsip untuk mewujudkan kerja praktikum yang aman dan nyaman 

harus memperhatikan prosesdur yang ada dan dilaksanakan prosedur tersebut secara 

benar. Hal tersebut dikuatkan oleh Ipop Sjarifah (2015: 4), yang menyatakan bahwa Pada 

prinsipnya, untuk mewujudkan praktikum yang aman diperlukan partisipasi seluruh 

praktikan dan asisten pada praktikum yang bersangkutan.  Dengan demikian, kepatuhan 

setiap praktikan terhadap uraian panduan pada bagian ini akan sangat membantu 

mewujudkan praktikum yang aman.  

Berdasarkan Tabel 9 di atas, tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit 

Engine Stand di bengkel otomotif dari aspek ergonomi, dengan capaian persentase   

dapat ditunjukkan lebih jelas dalam bentuk    diagram batang sebagaimana terlihat pada 

Gambar 14 berikut ini.   
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Gambar 14. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand di 
bengkel otomotif dari aspek ergonomi 

Jika ditinjau berdasarkan kenyamanan tempat duduk praktikan pada  unit praktikum  

Engine Stand  dengan unit engin stand termasuk dalam kategori rendah karena baru 

mencapai 40%. Namun  lebar papan duduk tidak kurang dari 35 cm, yaitu 36 cm, artinya 

memenuhi standar.   Arah penglihatan untuk pekerjaan berdiri adalah 23-37 derajat 

kebawah, tergantung tinggi body praktikannya. Sehingga  dalam hal ini  masih sesuai 

standar.  
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