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RINGKASAN 

 
Siti Nur Cahyanti, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Juli 

2018, Identifikasi Potensi Human Error untuk Keselamatan Kerja Operator Pembuatan Bare 

Core Menggunakan Metode Fuzzy HEART, Dosen Pembimbing: Sugiono. 

 

PT. Kutai Timber Indonesia (PT. KTI) yang didirikan pada Tahun 1970 di Samarinda 

Kalimantan Timur merupakan perusahaan kerjasama antara Sumitomo Forestry Co.Ltd. dan 

Fa. Kaltimex Jaya. Pada tahun 1974 PT. KTI mulai beroperasi dan memproduksi kayu lapis 

di Probolinggo. Dengan jumlah pekerja total 4.026 orang yang dibagi ke dalam tiga shift 

kerja selama 8 jam salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan adalah 

tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi. Selama Bulan Januari hingga Bulan Oktober 

tahun 2017 setidaknya telah terjadi 49 kecelakaan kerja di Sub Departemen Wood Working 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Departemen Kesehatan dan Lingkungan 

diketahui bahwa sebesar 85% kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh unsafe action yang 

dilakukan oleh pekerja. 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, dilakukan suatu perhitungan untuk 

mengetahui task yang paling berpotensi untuk terjadi kecelakaan kerja akibat human error 

dengan mengukur probabilitas terjadinya human error pada proses produksi pembuatan bare 

core dengan menggunakan metode fuzzy Human Error Assessement and Reduction 

Technique (HEART). Kelemahan metode ini adalah dalam menentukan nilai APOE yang 

dilakukan secara subjektif oleh karena itu dalam penilaian nilai APOE dalam penelitian ini 

juga berdasarkan nilai fuzzy logic untuk menambah objektivitas dalam penentuan nilai 

APOE. Output dari metode HEART ini adalah nilai Human Error Probability (HEP) dalam 

setiap kemungkinan faktor yang dapat menimbulkan human error.  

Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai HEP tertinggi untuk workstation cross cut 

jumping adalah task memasang safety card dengan nilai HEP sebesar 0,268. Selanjutnya 

untuk workstation kedua yaitu workstation double planner HEP terbesar adalah task setting 

mesin dengan HEP sebesar 0,838. Workstation ketiga mesin gyng rip memiliki HEP terbesar 

dengan nilai 0,352 untuk task memasukkan material ke mesin, sedangkan untuk workstation 

selanjutnya adalah workstation bare composer dimana task dengan nilai HEP tertinggi 

adalah task mengencangkan baut pada mesin dengan nilai HEP 0,214. Workstation sander 

memiliki HEP tertinggi untuk task setting mesin yang bernilai 0,349. Selanjutnya 

Workstation putty memiliki nilai HEP tertinggi 0,004 untuk task menyayat bare core yang 

mengalami cacat. Tujuan dari perhitungan probabilitas kecelakaan kerja dengan metode 

fuzzy HEART ini adalah untuk mengetahui rekomendasi perbaikan untuk mengurangi 

potensi human error melalui perancangan alat bantu, pembuatan prosedur maupun 

peningkatan kemampuan operator melalui proses pelatihan. 

 

Kata kunci: fuzzy HEART, kecelakaan kerja, HEP, human error 
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SUMMARY 

 
Siti Nur Cahyanti, Department of industrial engineering, Faculty of engineering, 

Universitas Brawijaya, July 2018, Identification of Human Error Potential for Work Safety 

Bare Core Manufacture Operator Using Fuzzy HEART Method, Supervisor: Sugiono. 

 

PT. Kutai Timber Indonesia (PT. KTI) which was established in 1970 within Samarinda 

East Kalimantan is a cooperation company between Sumitomo Forestry Co.Ltd., and Fa. 

Kaltimex Jaya. In 1974 PT. KTI started to operate and produce plywood in Probolinggo. PT. 

KTI has a total workforce of 4,026 people divided into three work shifts for 8 hours, which 

the high number of work accidents occur become one of the company problems. During 

January to October 2017 at least 49 work accidents have occurred in Sub Department Wood 

Working 1. Based on interview with Head of Department of Health and Environment known 

that 85% of accidents caused by unsafe action conducted by workers. 

In order to solve the problems above, calculation is performed to find out the most 

potential task for work accident due to human error by measuring the probability of it in 

making bare cores production process using the Human Error Assessment and Reduction 

Technique (HEART) fuzzy method. The disadvantage of this method is in determining the 

value of APOE performed subjectively, therefore in the assessment of APOE values in this 

study also based on the value of fuzzy logic to increase the objectivity in the value of APOE. 

The output of this HEART method is the Human Error Probability (HEP) value in any 

possible factor that can lead to human error. 

The results of this study obtained the highest HEP value for cross cut jumping 

workstation is the task of installing a safety card with a HEP value of 0.268. Next to the 

second workstation is the largest HEP workstation double planner is a task setting machine 

with HEP of 0.838. The third workstation of the gyng rip machine has the largest HEP with 

a value of 0.352 for the task of loading material into the machine, whereas for the next 

workstation is a work station bare composer where the task with the highest HEP value is 

the task of tightening the bolt on a machine with a HEP value of 0.214. Workstation sander 

has the highest HEP for the task setting machine that is worth 0.349. Furthermore, the putty 

workstation has the highest HEP value of 0.004 for the task of incised bare cores that are 

defective. The purpose of the work accident probability calculation with the HEART fuzzy 

method is to find out improvement recommendations to reduce human potential error 

through the design of the tool aids, making procedures and improving the ability of operators 

through the training process. 

 

Keywords: fuzzy HEART, HEP, human error, work accidents  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi permasalahan, 

batasan, asumsi, tujuan, dan manfaat dari penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan industri yang pesat pada saat ini mengharuskan 

perusahaan untuk mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat dan untuk selalu 

meningkatkan produktivitas. Salah satu aspek yang dapat menunjang untuk meningkatkan 

produktivitas kerja pada perusahaan adalah aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Data International Labour Organization (ILO) tahun 2013 menunjukkan Indonesia berada 

pada peringkat ke-52 dari 53 negara yang diamati mengenai standar kecelakaan kerja. 

Mengutip data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia, 

hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, 

untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus 

dari total jumlah kecelakaan. Hal tersebut menunjukkan masih buruknya perhatian terhadap 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada dunia industri di Indonesia. Definisi K3 

menurut PP Republik Indonesia No.50 tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan 

dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja. Sedangkan definisi kecelakaan kerja adalah munculnya segala kejadian yang tidak 

diharapkan seringkali disertai terjadinya luka, kelainan tubuh, cacat bahkan juga rusaknya 

aset, hilangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan, dan rusaknya produk (Somad, 

2013). Penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu 

kecelakaan kerja yang terjadi karena terjadinya unsafe action dan kecelakaan kerja karena 

unsafe condition.  

Manusia merupakan salah satu faktor ergonomi kognitif dimana setiap manusia dapat 

lalai dan berbuat kesalahan dalam melakukan suatu tindakan atau operasi. Lalai atau berbuat 

salah adalah satu hal yang manusiawi. Keberadaan kesalahan manusia (human error) dapat 

menjadi masalah dalam beberapa hal berkaitan dengan keselamatan manusia, efektivitas, 

operasi, waktu, dan kerugian ekonomis. Menurut Dhillon (1987), human error didefinisikan 

sebagai kegagalan dalam menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan yang spesifik atau 
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melakukan tindakan yang tidak diizinkan dan dapat menimbulkan gangguan terhadap jadwal 

operasi atau mengakibatkan kerusakan benda dan peralatan. 

PT. Kutai Timber Indonesia (PT. KTI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri pembuatan kayu olahan, produk utama dari PT. KTI adalah plywood, wood working 

untuk produk pintu, lantai,dan dinding serta produk particle board. PT. KTI memiliki jumlah 

pekerja dengan total 4.026 orang yang dibagi ke dalam tiga shift kerja selama 8 jam setiap 

shift, yaitu shift pagi jam 06.00 – 14.00 WIB, shift siang jam 14.00 – 22.00 WIB dan shift 

malam jam 22.00 – 06.00 WIB. Dari data penanganan kecelakan dapat diketahui bahwa tidak 

terjadi perbedaan intensitas kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu shift kerja tertentu. 

Pembagian Departemen Produksi dilakukan berdasarkan produk yang dibuat, yaitu 

Produksi 1 (P1) untuk pengolahan produk plywood, Produksi 2 (P2) untuk pengolahan 

produk wood working dan Particle Board (PB) untuk pengolahan produk particle board. 

Departemen P2 merupakan departemen yang memproduksi produk dengan variasi yang 

paling banyak, dan dengan jumlah pekerja sebanyak 1.030 orang. Berikut merupakan data 

jumlah pekerja dalam Departemen P2. 

Tabel 1.1  

Jumlah Operator di Setiap Departemen Produksi 2 

Sub Departemen Jumlah Pekerja 

KD 32 

Wood Working 1 321 

Wood Working 2 127 

Wood Working 3 172 

Wood Working 4 194 

Wood Working 5 63 

PRW 51 

SD 8 

Administrasi 9 

Pengawas 53 

TOTAL 1030 

Sumber: PT. Kutai Timber Indonesia (2017) 

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pekerja di setiap Departemen P2, dari tabel diatas dapat 

diketahui bahwa Sub Departemen Wood Working 1 (WW1) memiliki jumlah operator 

terbanyak sebesar 31,16% dari keseluruhan jumlah pekerja di Produksi 2. Dalam satu shift 

pekerja di WW1 dapat mencapai jumlah 70 orang tergantung banyaknya order yang dipesan 

oleh pelanggan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala shift di WW1 dan pengamatan langsung 

ke lapangan potensi terjadinya human error yang dilakukan di WW1 cukup besar. Hal ini 

dikarenakan jumlah operator pada WW1 yang tergolong banyak dan juga dikarenakan 
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kondisi lingkungan fisik di WW1 yang kurang baik. Gambar 1.1 merupakan peta penyebaran 

kejadian kecelakaan dalam WW1. 
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Gambar 1.1 Peta penyebaran kecelakaan pada Wood Working 1 

Sumber: PT. Kutai Timber Indonesia (2017) 

Gambar 1.1 menunjukkan penyebaran terjadinya kecelakaan pada Departemen P2, 

dapat diketahui bahwa terdapat titik-titik pada peta dengan warna yang berbeda untuk 

menunjukkan daerah dengan intensitas kejadian kecelakaan yang berbeda pula, berdasarkan 

data Identifikasi Bahaya Risiko dan Pengendalian (IBREP) yang dimiliki perusahaan titik 

merah menunjukkan bahwa tingkat kejadian pada lokasi tersebut termasuk kategori hampir 

pasti akan terjadi, titik kuning menunjukkan kategori mungkin dapat terjadi, titik hijau 

menunjukkan intensitas sedang atau cenderung akan terjadi dan titik biru menunjukkan 

intensitas terjadinya sangat kecil untuk terjadi. WW1 memiliki beberapa titik merah pada 

beberapa lokasi hal ini menunjukkan intensitas terjadinya kecelakaan pada WW1 hampir 

pasti akan terjadi, salah satu penyebab tingginya intensitas terjadinya kecelakaan 

dikarenakan WW1 memiliki jumlah pekerja terbanyak dan terdapat proses produksi yang 

masih dikerjakan secara manual. Menurut Kepala Departemen Kesehatan dan Lingkungan 

di PT. Kutai Timber Indonesia unsafe action dinilai menjadi penyebab terjadinya kecelakaan 

kerja dan menyumbang sebanyak 80 - 85 persen dari angka kecelakaan kerja yang terjadi. 

Selain itu kondisi lingkungan juga dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja dimana kondisi 

lingkungan di WW1 relatif lebih buruk dibanding dengan sub departemen lainnya hal ini 

ditunjukkan dengan pengukuran suhu sekitar WW1 yaitu sebesar 34oC dan dengan intensitas 

cahaya yang relatif rendah untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yaitu sebesar 70 

lux. Berikut merupakan data kecelakaan pada WW1 tahun 2017 sampai dengan Bulan 

Oktober. 
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Tabel 1.2  

Rekap Data Kecelakaan Wood Working 1 Tahun 2017 

Bulan 
Jenis Kecelakaan 

Ringan Sedang Berat 

Januari 2 3 1 

Februari 5  1 

Maret 2 1 2 

April 1 2  

Mei 3  1 

Juni 6 1  

Juli 4 3  

Agustus 2   

September 4   

Oktober 2 1 2 

Total 31 11 7 

Sumber: PT. Kutai Timber Indonesia (2017) 

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi di WW1 dalam tahun ini sebesar 

49 kecelakaan terbagi mejadi 3 kategori menurut jenis penanganan kecelakaan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara, kecelakaan yang termasuk kategori ringan contohnya adalah 

mata terkena serbuk kayu, jari tertusuk kayu yang dapat ditangani oleh pekerja sendiri 

kecelakaan dengan kategori sedang contohnya adalah tangan terkena pisau sehingga 

membutuhkan pertolongan lebih lanjut sedangankan kecelakaan ketegori berat contohnya 

adalah jari yang tepotong akibat terkena mata pisau mesin hal ini akibat kelalaian operator 

pada saat melakukan pembersihan atau perbaikan mesin lupa untuk mematikan mesin.   

Proses produksi di WW1 memakai bahan baku RST yaitu potongan-potongan kayu yang 

masih kasar dan nantinya akan diproses sehingga menghasilkan produk akhir yaitu bare core 

yang merupakan bahan baku di sub departemen lainnya untuk menjadi produk akhir sepert 

pintu, tembok, dan lantai. Secara umum proses produksi yang dilakukan yaitu pemotongan 

kayu dengan menggunakan mesin cross cut jumping yang melibatkan 3 operator, kemudian 

pemerataan material dengan menggunakan mesin double planner dengan bantuan 3 operator, 

setelah dihaluskan material kemudian dibelah dengan menggunakan mesin gyng rip, lalu 

setelah dibelah draft yang dihasilkan kemudian ditata untuk selanjutnya direkatkan 

menggunakan mesin bare composer. Setelah direkatkan kemudian bare core diinspeksi dan 

dilakukan reworking untuk bare core apabila ditemukan adanya cacat produk dengan cara 

menyayat bagian yang cacat menggunakan cutter dan kemudian melapisinya dengan lem 

serta kemudian dihaluskan menggunakan amplas proses ini disebut dengan proses putty, 

proses terakhir dalam pembuatan bare core adalah proses menghaluskan bare core 

menggunakan mesin sander. 
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Penelitian ini berfokus kepada upaya pengurangan kecelakaan kerja yang diakibatkan 

human error baik yang diakibatkan oleh sistem, desain maupun oleh aktivitas manusia. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melalukan analisis human error dan upaya 

untuk menguranginya adalah dengan menggunakan metode Human Error Assessment and 

Reduction Technique (HEART). Metode HEART merupakan metode yang membagi proses 

produksi dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi ke dalam elemen-elemen kerja dan 

kemudian menentukan faktor serta probabilitas penyebab terjadinya human error yang dapat 

terjadi akibat adanya unsafe action maupun unsafe condition. Kelemahan metode ini adalah 

dalam menentukan nilai Assessed Proportion of Effect (APOE) yang dilakukan secara 

subjektif. Dengan menggunakan nilai yang subjektif penilaiaan human errror kurang akurat 

oleh karena itu dalam penilaian nilai APOE dalam penelitian ini juga berdasarkan nilai fuzzy 

logic untuk menambah objektivitas dalam penentuan nilai APOE. Output dari metode 

HEART ini adalah nilai Human Error Probability (HEP) dalam setiap kemungkinan faktor 

yang dapat menimbulkan human error. Nilai ini akan menjadi dasar dalam menentukan task 

yang memiliki potensi besar untuk terjadi human error. Sehingga hal ini menjadi dasar untuk 

menentukan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT. KTI dalam mengurangi 

jumlah human error yang terjadi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan berikut merupakan identifikasi 

permasalahan penelitian ini. 

1. Kecelakaan kerja yang terjadi akibat unsafe action sebesar 80 sampai 85 persen yang 

dapat nenimbulkan kerugian bagi pekerja maupun bagi perusahaan serta terdapat 

beberapa unsafe condition yang dapat mendukung terjadinya kecelakaan kerja. 

2. Berdasarkan data kecelakaan kerja dan peta penyebaran kecelakaan kerja terdapat 

beberapa potensi human error yang dapat terjadi dalam proses produksi di Wood 

Working 1. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yang 

diteliti, yaitu: 

1. Apa saja aktivitas yang dapat menyebabkan human error pada proses produksi di Wood 

Working 1? 
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2. Berapa nilai HEP tertinggi pada proses produksi untuk setiap workstation di Wood 

Working 1 berdasarkan metote fuzzy HEART? 

3. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi human 

error operator di Wood Working 1? 

 

1.4 Asumsi Penelitian 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Proses produksi berlangsung dengan normal pada Wood Working 1. 

2. Tidak ada perubahan SOP dalam produksi bare core. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan yang ada dalam penelitian ini adalah pengamatan dan penilaian dialakukan 

hanya pada 1 jalur produksi bare core. 

 

1.6 Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui aktivitas yang dapat menyebabkan human error pada proses produksi di 

Wood Working 1. 

2. Mengetahui nilai HEP tertinggi pada proses produksi untuk setiap workstation di Wood 

Working 1. 

3. Mengetahui rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi human 

error operator di Wood Working 1. 

 

1.7 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui potensi human error pada proses produksi bare core di Wood Working 1 

melalui identifikasi nilai Human Error Probability (HEP), sehingga perusahaan dapat 

melakukan kegiatan pencegahan terhadap aktivitas yang memiliki nilai HEP yang lebih 

tinggi. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi potensi human error pada 

proses produksi bare core di Wood Working 1 melalui perbaikan desain stasiun kerja, 

operator serta manajemen organisasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar argumentasi ilmiah yang berhubungan dengan 

topik penelitian. Argumentasi ilmiah tersebut, umumnya dilakukan melalui kajian pustaka 

yaitu referensi yang sudah akurat maupun hasil penelitian yang telah diuji keabsahannya. 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Castiglia dan Mariarosa (2013) mengkaji tentang pengukuran keandalan operator pada 

hydrogen refuelling station untuk mengurangi kecelakaan kerja pada prosedur perawatan 

perangkat ventilasi. Penelitian ini membandingkan dua metode Human Reliability 

Assessment (HRA), yaitu fuzzy HEART dan fuzzy Cognitive Reliability and Error Analysis 

Method (CREAM). Hasil dari kedua metode tersebut dibandingkan dan kemudian dibuat 

rekomendasi perbaikan mengenai peralatan dan prosedur keselamatan untuk mengurangi 

risiko kecelakaan. 

Mandasari, Choiri, dan Sari (2014) mengkaji tentang beban kerja dan keandalan perawat 

UGD dalam pelayanan terhadap pasien. Pada penelitian ini dilakukan suatu penelitian beban 

kerja berdasarkan denyut nadi, perhitungan Extra Cardiac Pulse Due to Heart Transfer to 

Periphery (ECPT) dan Extra Cardiac Pulse Due Metabolism (ECPM) untuk mengetahui 

faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja perawat, pengukuran burnout 

menggunakan Maslach Burnout Inventory (MBI) untuk mengetahui kondisi burnout 

perawat serta denga modifikasi metode HEART untuk mengetahui keandalan perawat.  

Azizah, Tama, dan Sari (2015) mengkaji tentang keandalan operator mesin produksi 

sigaret kretek. Pada penelitian ini dilakukan analisis task dengan Hierarchy Task Analysis 

(HTA) untuk mengetahui task yang berpotensi untuk terjadi human error. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan probabilitas human error operator dengan menggunakan metode 

fuzzy HEART. Pendekatan fuzzy dilakukan untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian 

expert terhadap penentuan nilai APOE yang terdapat dalam metode HEART. Kemudian 

dilakukan analisis akar penyebab human error dengan metode Root Cause Analysis (RCA).  

Wibowo (2015) mengkaji tentang keandalan operator mesin rewinder di industri kertas 

untuk mengetahui aktivitas yang termasuk dalam critical activity yang memiliki potensi 

untuk terjadi human error. Pada penelitian ini mengunakan metode fuzzy HEART dan 
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Hierarchy Task Analysis (HTA). Kemudian dilakukan penelian keandalan operator mesin 

rewinder. 

Penelitian ini menggunakan metode fuzzy HEART serta Hierarchy Task Analysis (HTA) 

untuk mengetahui critical task yang berpotensi untuk terjadinya human error pada proses 

produksi pembuatan bare core. Perbandingan serta ringkasan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1  

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 

Peneliti 
Karakteristik Penelitian 

Metode Objek Hasil 

Castiglia, 

Mariarosa 

(2013) 

Fuzzy HEART, 

Fuzzy CREAM, 

Fault Tree 

Analysis 

Mesin VS3 

dan VM2 di 

Hydrogen 

Refuelling 

System 

Nilai probabilitas kejadian error antara metode 

Fuzzy HEART dan Fuzzy CREAM tidak terpaut 

jauh meskipun metode HEART adalah teknik 

generasi pertama. 

Mandasari 

dkk. (2014) 

Fuzzy HEART, 

MBI 

Unit UGD 

RSU X 

Aktivitas yang paling sering menimbulkan error 

adalah aktivitas dalam pemberian pertolongan 

pertama pada pasien. 

Azizah 

dkk. (2015) 

HTA, Fuzzy 

HEART, Root 

Cause Analysis 

PT. Karya 

Niaga 

Bersama 

Human Error Probability tertinggi terletak pada 

task pengukuran skala. 

Wibowo 

dkk. (2015) 

Fuzzy HEART, 

HTA 

PT. 

Adiprima 

Suraprinta 

Keandalan operator mesin rewinder cukup baik, 

namun tetap harus dilakukan perancangan 

rekomendasi perbaikan untuk mencegah human 

error pada aktivitas yang mempunyai nilai 

Human Error Probability tertinggi. 

Penelitian 

ini (2018) 

HTA, Fuzzy 

HEART 

PT. Kutai 

Timber 

Indonesia 

Terdapat beberapa aktivitas yang dapat 

menimbulkan potensi human error yang cukup 

besar dalam pembuatan bare core di Wood 

Working 1. 

 

2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Secara hakiki Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya atau pemikiran 

serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil 

karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan utamanya adalah 

mengamankan suatu sistem kegiatan mulai dari input, proses sampai dengan output. 

Kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar 

industri seperti di sektor publik dan yang lainnya tujuan keduanya adalah penerapan program 

keselamatan kerja juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan (well-being) 

(Kusnawa, 2014). 

Berdasarkan pengertian umum Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) telah banyak 

diketahui sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas, dan suatu bentuk faktor 
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hak asasi setiap pekerja. Dipandang dari aspek keilmuan, K3 merupakan suatu ilmu 

pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, 

pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Kesehatan (Health) adalah suatu keadaan sorang 

pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi 

pekerja dan lingkungannya. Keselamatan kerja (safety) adalah suatu keadaan yang aman dan 

selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat 

memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, 

penyimpanan, maupun menjaga, dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. 

(Kusnawa, 2014). 

 

2.2.1 Komponen K3 

Beberpa komponen dalam sistem keselamatan kerja, secara umum dapat diidentifikasi 

sebagai berikut. 

1. Hazard 

Hazard adalah suatu objek dimana terdapat energi, zat atau kondisi kerja yang potensial 

dapat mengancam keselamatan. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian 

mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Kerusakan atau bentuk kerugian 

yang dapat terjadi akibat hazard adalah kematian, cedera, sakit fisik atau mental, 

kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari 

kerugian-kerugian tadi. Berbagai jenis potensi bahaya diantaranya adalah fisik, kimia, 

biologi, ergomoni, dan fisiologi (Kuswana, 2014). 

2. Aman (safety) 

Aman (safety), merupakan suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, 

finansial, emosional, pekerjaan dan psikologis yang terhindar dari ancaman terhadap 

kondisi yang dialami serta sebagai lawan dari bahaya (danger). Berbagai istilah yang 

sering digunakan dalam komponen aman adalah: 

a. Keselamatan normatif 

Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang 

memenuhi standar desain. 

b. Keselamatan substantif 

Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman 

meskipun mungkin tidak memenuhi standar. 
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c. Keselamatan subjektif 

Presepsi atau keselamatan subjektif mengacu pada tingkat kenyamanan pengguna. 

Misalnya, sinyal lalu lintas dianggap aman, tetapi dalam kondisi tertentu dapat 

menimbulkan kecelakaan lalu lintas di persimpangan. 

 

2.2.2 Faktor Kecelakaan Kerja 

Menurut Winarsunu (2008), faktor penyebab kecelakaan kerja dapat diakibatkan oleh 

beberapa faktor sebagai berikut. 

1. Manusia 

Karakteristik manusia meliputi umur, jenis kelamin, kemampuan, ketrampilan, 

pelatihan yang diikuti, kekuatan motovasi dan keadaan emosi. 

2. Media 

Media meliputi lingkungan kerja, misalnya suhu, kebisingan, getaran, gedung, 

jalan, dan ruang kerja. 

3. Mesin 

Karakteristik mesin meliputi ukuran, bobot, bentuk, sumber energi, cara kerja, tipe 

gerakan mesin, serta bahan dari mesin itu sendiri. 

4. Manajemen 

Manajemen adalah konteks dimana ketiga faktor yang lainnya berada dan 

dijalankan, hal ini bisa meliputi gaya manajemen, struktur organisasi, komunikasi, 

kebijakan, dan prosedur-prosedur yang dijalankan di organisasi. 

 

2.3 Ergonomi 

Istilah ergonomi berasal dari Bahasa Latin yaitu ergon (kerja) dan nomos (aturan atau 

kaidah) yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam 

lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

manajemen, dan desain perancangan. Ergonomi juga ilmu pengetahuan yang mempelajari 

optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di tempat kerja, di 

rumah, dan di tempat umum. Menurut Suma’mur (1996), ergonomi dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang penerapannya berusaha untuk menyesuaikan pekerjaan terhadap orang 

sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Tarwaka (2010) mendefinisikan ergonomi sebagai ilmu, teknologi dan seni untuk 

menserasikan alat, cara kerja dan lingkungan pada kemampuan, kebolehan dan batasan 
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manusia sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan 

efisien sehingga tercapai produktivitas setinggi-tingginya.  

Dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan 

lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja 

dengan manusianya (Nurmianto, 2003). Tujuan dari penerapan ergonomi adalah menekan 

angka cedera ketika melakukan sebuah pekerjaan, produktivitas kerja meningkat, pekerja 

merasa nyaman saat bekerja, meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial serta 

menciptakan keseimbangan antara aspek teknik, ekonomis, antropologis, dan budaya dari 

setiap elemen kerja (Suma’mur, 1996). 

Ditinjau dari aspek pendekatan keilmuan ergonomi dan human factor engineering, 

terdapat beberapa pendapat yang memandang sama, dengan alasan kedua kajian memiliki 

informasi yang mendeskripsikan interaksi antara pribadi pekerja dengan tuntutan tugas yang 

bertujuan mengurangi atau menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pekerjaan 

baik bersifat fisik maupun mental. Meskipun demikian, makroergonomi memiliki kekhasan, 

human factor engineering, menitik beratkan pada hubungan atau interaksi manusia dengan 

mesin atau perkakas, tempat kerja dengan lingkungan. 

Tujuan utama untuk mengurangi kesalahan yang dapat dilakukan oleh pekerja (human 

error), melalui persyaratan pekerja dengan kemampuan relatif fisik dan rancangan tempat 

kerja. Ditinjau dari sudut pandang teknologi, merupakan aplikasi informasi kebutuhan 

manusia untuk tujuan produksi barang buatan, dan aktivitas manusia sebagai sistem kerja 

dalam mencapai tujuan kerja secara efektif dan efisien. 

 

2.3.1 Ruang Lingkup Ergonomi 

Tarwaka (2010) membagi ruang lingkup ergonomi menjadi beberapa bagian untuk lebih 

memudahkan pemahamannya, yaitu: 

1. Ergonomi Fisik 

Berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, antropometri, karakteristik fisiologi dan 

biomekanika yang berhubungan dengan aktivitas fisik. 

2. Ergonomi Kognitif 

Berkaitan dengan proses mantal manusia, termasuk di dalamnya meliputi persepsi, 

ingatan, dan reaksi sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen 

kerja. 
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3. Ergonomi Organisasi 

Berkaitan dengan optimasi sistem sosioteknik termasuk struktur organisasi, kebijakan, 

dan proses. 

4. Ergonomi Lingkungan 

Berkaitan dengan pencahayaan, suhu, kebisingan, dan getaran. 

 

2.3.2 Penilian Ergonomi 

Beberapa metode dalam menilai ergonomi atau tidaknya suatu lingkungan kerja, yaitu 

(Iridiastadi, 2014): 

1. Diagnosis, dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, isnpeksi tempat kerja, 

penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomic checklist dan pengukuruan 

lingkungan kerja lainnya. Variasinya sangat luas mulai dari yang sederhana sampai 

kompleks. 

2. Treatment, pemecahan masalah ergonomi tergantung data dasar pada saat diagnosis. 

Contohnya pada industri meubel seperti merubah posisi meubel, letak pencahayaan atau 

jendela yang sesuai. Membeli furniture sesuai dengan dimensi fisik pekerja. 

3. Follow up, sesuai dengan evaluasi yang subjektif atau objektif, subyektif misalnya 

dengan menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, 

keletihan, dan sakit kepala. Secara objektif misalnya dengan parameter produk yang 

reject, absensi sakit, angka kecelakaan kerja. 

 

2.4 Human Error 

Dalam istilah umum human error dapat terjadi ketika seseorang gagal untuk 

melaksanakan tugas, melakukan dengan tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur atau tidak 

selesai dalam jangka waku tertentu (Bailey,1983). Perilaku manusia dapat mengakibatkan 

error dalam bekerja, tetapi perilaku tersebut bukan error dalam hal ini konsekuensi dari 

perilaku berupa kinerja manusia yang tidak benar atau hilang disebut error. Menurut Dhillon 

(1987), human error didefinisikan sebagai kegagalan dalam menyelesaikan sebuah tugas 

atau pekerjaan yang spesifik atau melakukan tindakan yang tidak diizinkan yang dapat 

menimbulkan gangguan terhadap jadwal operasi atau mengakibatkan kerusakan benda dan 

peralatan. 
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2.4.1 Klasifikasi Human Error 

Human error dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori menurut Dhillon (1987) 

yaitu: 

1. Error pada proses operasi, faktor penyebabnya antara lain: kurangnya jelasnya 

prosedur, kompleksitas pekerjaan yang tinggi, buruknya proses seleksi dan pelatihan 

terhadap operator, kondisi lingkungan kerja yang buruk, dan prosedur yang dibuat 

belum benar. 

2. Error pada proses perakitan, faktor penyebab antara lain: pemasangan komponen yang 

tidak tepat, menghilangkan sebuah komponen, hasil rakitan tidak sesuai standar dari 

perusahaan, dan penyolderan yang kurang baik. 

3. Error pada proses perancangan, faktor penyebabnya antara lain: kegagalan untuk 

menginplementasikan kebutuhan manusia dalam rancangan, kurang tepatnya fungsi 

yang dirancang, dan kegagalan untuk memperhitungkan efektivitas interaksi manusia, 

dan mesin. 

4. Error pada proses inspeksi, tujuan dari kegiatan inspeksi adalah menemukan adanya 

kecacatan atau kesalahan. Namun, pada kegiatan inspeksi juga dapat terjadi error karena 

inspeksi yang dilakukan belum seratus persen akurat. 

5. Error pada proses instalasi, faktor penyebabnya karena kegagalan operator untuk 

melakukan instalasi peralatan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. 

6. Error pada proses perawatan, faktor penyebab karena tidak tepatnya tindakan perbaikan 

atau perawatan yang dilakukan oleh operator. 

Menurut Sutalaksana (2006), penyebab terjadinya human error adalah: 

1. System Induct Human error 

Mekanisme suatu sistem memungkinkan manusia melakukan kesalahan, misalnya 

manajemen yang tidak menerapkan disiplin secara baik dan ketat. 

2. Design Induct Human error 

Terjadinya human error diakibatkan karena perancangan atau desain sistem kerja yang 

kurang baik. Sesuai dengan kaidah Murphy (Murphy’s law) menyatakan bahwa suatu 

peralatan yang dirancang yang tidak sesuai dengan pemakai (aspek ergonomi) maka 

terdapat kemungkinan terjadi ketidak sesuaian dalam pemakaian peralatan tersebut dan 

memicu terjadinya kesalahan kerja. 

3. Pure Human error 

Suatu kesalahan yang terjadi murni berasal dari dalam manusia itu sendiri, misalnya 

karena skill, pengalaman, dan psikologis. 
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2.4.2 Eliminasi Human Error 

Melalui pemilihan personel, pelatihan dan desain peralatan, prosedur serta lingkungan 

yang tepat frekuensi dan konsekuensi dari human error dapat dikurangi (Sanders dan 

McCormick, 1993). Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pemilihan pekerja 

Pemilihan pekerja dengan kemampuan yang sesuai dalam melakukan pekerjaan bisa 

mengurangi human error yang tejadi. Kemampuan motorik dan intelektual seorang 

operator menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Namun tidak mudah dalam 

menentukan kemampuan yang sesuai tersebut, pengujian terhadap kemampuan yang 

dibutuhkan juga tidak selalu tersedia. 

2. Pelatihan 

Kegagalan dapat diatasi dengan pilihan yang baik terhadap pekerja, selain itu pekerja 

tidak selalu bekerja dengan kemampuan yang diberikan pada saat pelatihan. Tidak bisa 

dipungkiri juga bahwa dalam berbagi situasi di industri, pelatihan terhadap pekerja 

menjadi suatu pertimbangan karena biaya pelatihan yang harus dikeluarkan tergolong 

mahal. 

3. Desain 

Perancangan dari peralatan, prosedur, dan lingkungan dapat meningkatkan performa 

dari pekerja termasuk pengurangan frekuensi kejadian dan konsekuensi terjadi human 

error. 

 

2.5 Pengukuran Human Error dengan Menggunakan Human Reliability Assessment 

(HRA) 

Terdapat beberapa tujuan utama dalam Human Reliability Assement (HRA) berdasarkan 

tiga fungsi prinsipnya yaitu melakukan identifikasi kesalahan yang berpotensi untuk terjadi 

(Human Error Identification), menentukan tingkat intensitas terjadinya kesalahan (Human 

Error Quantification), dan meningkatkan human reliability dengan mengurangi potensi 

terjadinya kesalahan yang dapat muncul (Human Error Reduction). Pada sistem industri 

yang kompleks dan luas, human error telah dianggap menyumbang kontribusi yang cukup 

besar terhadap kecelakaan di dunia industri. Hal tersebut memacu para ahli untuk melakukan 

pengembangan terhadap metode untuk menganalisis keandalan manusia agar dapat 

mengukur probabilitas tingkat keamanan sistem. Proses tersebut sudah berlangsung sejak 

tahun 1980 (Kirwan,1994). 
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Bolt (2010), membagi teknik human reliability ke dalam dua klasifikasi, yaitu teknik 

generasi pertama dan teknik generasi kedua. Teknik generasi pertama menggunakan 

pendekatan pada proses dekontruksi task menjadi beberapa bagian komponen dan 

selanjutnya menekankan pada pengaruh potensial dari faktor-faktor tekanan, desain 

peralatan dan tingkat stress. Dengan mengkombinasikan beberapa elemen tersebut 

dihasilkan nilai Human Error Probability (HEP). Salah satu contoh dari teknik Human 

Reliability Assement generasi pertama adalah teknik Human Error Assessment and 

Reduction Technique (HEART). 

 

2.5.1 Hierarchi Task Analysis (HTA) 

Hierarchical Task Analysis (HTA) merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 

proses analisis task (Kirwan, 1994). HTA merupakan metode yang paling sering digunakan 

karena penerapannya yang sangat detail, mudah dan langsung mengenai sasaran. Task 

Analysis merupakan metode formal untuk mendefinisikan dengan detail peran operator 

dalam suatu sistem tersebut. Task analysis mendeskripsikan apa yang operator perlu lakukan 

dalam bentuk aktivitas-aktivitas fisik maupun kognitif untuk mencapai goal tersebut. 

Terdapat tiga aspek dalam Hierarchical Task Analysis yaitu plan, stopping rule dan number 

(Findiastuti, 2002): 

1. Plan 

Plan merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan (goal). Terdapat tujuh 

macam plan (jenis perencanaan) pada HTA, yaitu: 

a. Fixed sequence: urutan tetap 

b. Optional task: suatu task untuk yang dilaksanakan tergantung dari situasinya 

c. Waiting events: suatu plan menunggu 

d. Cycle: suatu plan yang membentuk suatu siklus 

e. Time sharing: plan yang berupa pengerjaan dua atau lebih task dalam waktu yang 

bersamaan 

f. Discretionary: plan yang berupa pengerjaan tugas-tugas dalam urutan sembarang 

g. Mistures: plan yang meliputi hal-hal yang telah dijelaskan dalam poin a sampai 

dengan f diatas 

2. Stopping rule 

Merupakan aturan yang membatasi sampai sejauh mana task sejauh mana task harus 

dipecah menjadi sub task dan operasi. Konsep stopping rule yang utama digunakan 
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adalah berhenti melakukan redeskripsi task ketika redeskripsi task lebih lanjut tidak lagi 

menambah informasi yang berguna untuk analisis proses. 

3. Numbering 

Merupakan penomoran yang dilakukan secara berurutan sesuai hirarki task dan aktivitas 

yang sudah dibuat. 

Berikut merupakan contoh HTA aktivitas mengoprasikan mesin VCR pada Gambar 2.6. 

0 Program VCR for 

timer recording

1 Prepare 

VCR

1.1 Switch 

VCR on

1.2 Check 

clock

1.3 Insert 

cassette

2 Pull down 

front cover

3 Prepare to 

program

3.1 Set timer

3.2 Press 

program

3.3 Press 

Down

4 Program 

VCR details

4.2 Press day

4.3 Set start 

time

4.4 Wait for 

second

4.5 Press off

4.6 Set finish 

time

4.7 Set timer
4.1 Select 

channel

4.8 Press time 

record

4.1.1 Press 

channel up

4.1.2 Press 

channel down

5 Lift up front 

cover

 
Gambar 2.1 HTA pengoprasian VCR 

Sumber: Stanton (2004) 

 

2.5.2 Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART)    

HEART pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Williams ketika Williams 

bekerja pada Central Electricity Generating Board. Metode ini dijelaskan oleh beliau pada 

tahun 1986 dan 1988. HEART merupakan metode yang dirancang sebagai metode Human 

Reliability Assessment yang cepat dan sederhana dalam mengkuantifikasi risiko terjadinya 

human error. Metode ini secara umum dapat digunakan pada situasi atau industri dimana 

human realiability menjadi suatu hal yang penting. Metode HEART digunakan dalam 

industri nuklir dan berbagai industri kimia, penerbangan, kereta api, dan pengobatan (Bell 

& Holroyd, 2009). 

Terdapat 9 Generic Task Types (GTT) yang dijelaskan melalui metode HEART, 

masing-masing dengan Human Error Probability (HEP), dan 38 Error Producing Condition 

(EPC) yang memungkinkan dapat memicu terjadinya human error. Berikut pada Tabel 2.2 

merupakan tabel 9 Generic Task Types (GTT) yang ditentukan pada metode HEART. 
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Tabel 2.2  

Generic Task Types (GTT) 

Kategori Task Nominal Human Unreliability 

A Pekerjaan yang benar-benar asing atau tidak dikuasai, 

dilakukan pada suatu kecepatan tanpa konsekuensi yang 

jelas 

0,55 

B Mengubah atau mengembalikan sistem ke keadaan yang 

baru atau awal dengan suatu upaya tunggal tanpa 

pengawasan dan prosedur 

0,26 

C Pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan tingkat 

pemahaman dan ketrampilan yang tinggi 
0,16 

D Pekerjaan yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat 

atau membutuhkan sedikit perhatian 
0,09 

E Pekerjaan yang rutin, cepat, dan sering dilakukan dengan 

melibatkan ketrampilan yang rendah 
0,02 

F Mengembalikan atau menggeser sistem ke kondisi semula 

atau baru dengan mengikuti prosedur dan beberapa 

pemeriksaan 

0,003 

G Pekerjaan familiar yang sudah dikenal, dirancang dengan 

baik, merupakan tugas rutin yang terjadi beberapa kali per 

jam, dan dilakukan hingga mencapai standar tertinggi 

yang memungkinkan oleh personel yang telah terlatih dan 

berpengalaman, sadar implikasi dari kegagalan, dengan 

adanya waktu untuk memperbaiki kesalahan potensial, 

tetapi tanpa menggunakan alat bantu 

0,0004 

H Menanggapi perintah sistem dengan benar, meskipun 

ketika tersedia sistem pengawasan tambahan atau 

otomatis yang menyediakan interpretasi akurat 

0,00002 

M Tugas lain yang deskripsi pekerjaannya tidak dijelaskaan 

kategori sebelumnya 
0,03 

Sumber: Bell & Holroyd (2009) 

Pada Tabel 2.3 berikut adalah tabel Error Producing Condition (EPC) dimana masing-

masing EPC memiliki kondisi yang berbeda-beda tergantung dari kondisi penyebab error-

nya. 

Tabel 2.3  

Error Producing Condition (EPC) 

No Error Producing Condition (EPC) Nilai EPC 

1 Tidak terbiasa dengan sebuah situasi yang sebenarnya penting namun jarang 

atau baru terjadi 

17 

2 Waktu yang singkat untuk mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan 

koreksi 

11 

3 Rasio signal to noise rendah 10 

4 Penolakan informasi yang sangat mudah untuk diakses 9 

5 Tidak adanya alat untuk menyampaikan informasi kepada operator dalam 

bentuk yang dapat secara siap dipahami oleh operator 

8 

6 Ketidaksesuaian antara cara pandang operator dengan atasan 8 

7 Tidak bisa membalikkan kegiatan yang tidak diharapkan 8 

8 Kapasitas saluran komunikasi overload, terutama yang disebabkan oleh 

informasi-informasi kecil yang disajikan secara bersamaan 

6 

9 Meninggalkan suatu teknik dan melaksanakan sebuah kegiatan yang benar-

benar baru, belum pernah dilakukan 

6 
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No Error Producing Condition (EPC) Nilai EPC 

10 Kebutuhan untuk mentransfer pengetahuan yang spesifik dari kegiatan ke 

kegiatan tanpa kehilangan 

5,5 

11 Ketidakjelasan standar performansi yang diminta 5 

12 Ketidaksesuaian antara risiko yang terjadi dengan yang diperkirakan 4 

13 Sistem timbal balik buruk, ambigu dan tidak sesuai 4 

14 Tidak jelasnya arahan dan lamanya konfirmasi yang diberikan dari suatu 

tindakan 

3 

15 Operator yang tidak berpengalaman (baru memenuhi kualifikasi namun tidak 

expert) 

3 

16 Menurutnya kualitas informasi yang disampaikan oleh prosedur dan interaksi 

orang per orang 

3 

17 Sedikit atau tidak ada pengecekan independen atau percobaan pada hasil 3 

18 Adanya konflik antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang 2,5 

19 Tidak adanya perbedaan input informasi untuk pengecekan ketelitian 2,5 

20 Ketidaksesuaian antara level edukasi yang dimiliki individu dengan 

kebutuhan pekerjaan 

2 

21 Dorongan untuk mernggunakan prosedur lain yang lebih berbahaya 2 

22 Sedikit kesempatan untuk melatih pikiran dan tubuh di luar jam kerja 1,8 

23 Alat yang tidak dapat diandalkan 1,6 

24 Kebutuhan untuk membuat suatu keputsan yang diluar kapasitas atau 

pengalaman operator 

1,6 

25 Alokasi fungsi dan tanggungjawab yang tidak jelas 1,6 

26 Tidak adanya cara yang jelas mengamati kemajuan selama aktivitas 1,4 

27 Adanya bahaya dari keterbatasan kemampuan fisik 1,4 

28 Sedikit atau tidaknya adanya makna yang terkandung pada suatu pekerjaan 1,4 

29 Tingkat stress yang tinggi 1,3 

30 Adanya gangguan kesehatan, khususnya demam 1,2 

31 Moral pekerja rendah 1,2 

32 Tidak konsistensinya makna dari tampilan atau prosedur 1,2 

33 Lingkungan yang buruk atau tidak yang mendukung 1,15 

34 Tidak aktif dalam waktu yang lama atau siklus yang sangat berulang-ulang 

pekerjaan dengan beban kerja mental rendah 

1,1 

35 Terganggunya siklus tidur normal 1,1 

36 Melewatkan kegiatan karena intervensi dari orang lain 1,06 

37 Penambahan anggota tim yang sebenarnya tidak dibutuhkan 1,03 

38 Usia individu yang melakukan pekerjaan 1,02 

Sumber: Bell & Holroyd (2009) 

Dengan output akhir berupa nilai HEP pengerjaan Metode HEART dapat dijelaskan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Pengklasifikasian jenis tugas sesuai dengan ketegori Generic Task pada Tabel 2.2 

2. Penentuan Error Producing Condition (EPC) yang diperoleh dari Tabel 2.3 yaitu 

kondisi-kondisi yang dapat berpotensi menimbulkan possible error. 

3. Penentuan Assessed Proportion of Effect (APOE) untuk masing-masing EPC yang 

bernilai antara 0 sampai 1 

4. Menghitung nilai Assessed Effect 

AEi = [(bi-1) x ci + 1)] (2-1) 
Sumber: Kirwan (1995) 
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5. Menghitung potensial error manusia 

HEPj = a x AE1 x AE2 x AE3 x … x AEn (2-2) 
Sumber: Kirwan (1995) 

Poin b dan c ada jika dibutuhkan saja dan jika terdapat nilai EPC. Apabila tidak terdapat 

nilai EPC, maka untuk menghitung perumusan kegagalan yang disebabkan oleh 

manusia menjadi: 

HEPj = a (2-3) 
Sumber: Kirwan (1995) 

Dengan: 

AEi = Besarnya Assessed Effect pada EPCs ke-i 

HEPj = Besarnya HEP pada tipe task ke-j 

a  = Nominal human unreliability pada generic task 

bi  = Besarnya nilai nominal pada EPCs ke-i 

ci  = Besarnya assessed proportion of effect pada EPCs ke-i 

i  = 1,2,3, …, n 

k  = 1,2,3, …, k 

 

2.6 Fuzzy Set Theory 

Teori logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 

dalam suatu ruang output (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Menurut Zahdeh (1965), teori 

logika fuzzy merupakan teori yang memiliki objek-objek dari himpunan fuzzy yang memiliki 

batasan yang tidak presisi dan keanggotaan dalam himpunan fuzzy, dan bukan dalam bentuk 

logika benar (true) atau salah (false), tapi dinyatakan dalam derajat (degree). Konsep seperti 

ini disebut dengan fuzziness dan teorinya dinamakan fuzzy set theory. Fuzziness dapat 

didefinisikan sebagai logika kabur berkenaan dengan semantic dari suatu kejadian, 

fenomena atau pernyataan itu sendiri  

 

2.6.1 Himpunan Fuzzy  

Pada himpunan tegas (crips), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A, 

yang sering ditulis dengan µA[x], memiliki 2 kemungkinan (Kusumadewi dan Purnomo, 

2004) yaitu: 

1. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan 

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas menimbulkan 

kerancuan. Keduanya memiliki nilai pada interval [0,1], namun interpretasi nilainya 

terhadap pendapat atau keputusan, sedangkan probabilitas mengindikasikan proporsi 

terhadap keseringan suatu hasil bernilai besar dalam jangka panjang. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

1. Lingustik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi 

tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: muda, parobaya, dan tua. 

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti: 

40, 25, 50. 

 

2.6.2  Membership Function 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input 

data ke dalam nilai keanggotaanya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang 

memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Apabila U 

menyatakan himpunan universal dan A adalah himpunan fungsi fuzzy dalam U, maka A 

dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Ada 

beberapa fungsi yang bisa digunakan, antara lain: 

1. Representasi Linear 

Pada representas linear, pemetaan input ke derajat keanggotaanya digambarkan sebagai 

suatu garis lurus. Bentuk paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk 

mendekati konsep yang kurang jelas. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang memiliki 

representasi linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). 

Seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.2 Representasi linear naik 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 
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Fungsi keanggotaan: 

µ[x]={

0; x≤a
x-a

b-a
  ; a<x<b

1; x≥b

 (2-4) 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

Kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain 

dengan keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai 

domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Seperti terlihat pada Gambar 

2.2. 

 

Gambar 2.3 Representasi linear turun 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

Fungsi keanggotaan: 

µ[x]={

0 ; x≥b
b-x

b-a
 ;a<x<b

1 ; x≤a

 (2-5) 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

2. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis linear. Fungsi 

keanggotaan segitiga ditandai oleh adanya tiga parameter {a, b, c} yang menentukan 

koordinat x dari tiga sudut. Sama seperti fungsi phi, pada fungsi in juga terdapat satu 

nilai x yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1, yaitu ketika x=b. Tetapi nilai-

nilai di sekitar b memiliki derajat keanggotaan yang turun cukup tajam menjauhi 1. 

Biasanya kurva dalam bentuk ini digunakan untuk mengolah data praktis. Seperti 

terlihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.4 Representasi kurva segitiga 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Fungsi keanggotaan: 

µ[x]={

0;x ≥c atau x≤a
x-a

b-a
;a<x<b

c-x

c-b
;b<x<c

 (2-6) 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

3. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, bedanya pada fungsi ini terdapat 

beberapa nilai x yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1 yaitu ketika b ≤ x ≤ 

c tetapi derajat keanggotaan untuk a < x < b dan c < x ≤ d memiliki karakteristik yang 

sama dengan fungsi segitiga. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.5 Representasi kurva trapesium 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

Fungsi keanggotaan: 

µ[x]=

{
 
 

 
 

0;x≥d atau x≤a
x-a

b-a
;a<x<b

d-x

d-c
;c<x<d

1;b≤x≤c

 (2-7) 

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2004) 

 

2.6.3 Fuzzification 

Langkah pertama dalam memproses logika fuzzy yaitu memuat transformasi domain 

yang dinamakan fuzzifikasi. Masukan crisp ditransformasikan ke dalam masukan fuzzy atau 

tingkat keanggotaan. Sebagai contoh masukan crisp 78 derajat Fahrenheit ditransformasikan 

sebagai hangat dengan derajat keanggotaan tertentu. 

Untuk mengubah bentuk masukan crisp ke dalam masukkan fuzzy, fungsi keanggotaan 

pertama kali harus ditentukan untuk setiap masukan. Sekali fungsi keanggotaan ditentukan, 

fuzzifikasi mengambil nilai masukkan (derajat keanggotaan) secara realtime, seperti 

temperature dan membandingkan dengan informasi fungsi keanggotaan yang tersimpan 

untuk menghasilkan nilai masukan fuzzy. 
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Berikut merupakan linguistic value direpresentasikan menggunakan fuzzy number. 

Fuzzy number untuk linguistic value tersebut antara lain Very Low (VL), Low (L), Medium 

(M), High (H), Very High (VH) yang dideskripsikan ke dalam triangular fuzzy. Selanjutnya 

linguistic value diubah menjadi angka crisp sesuai dengan fuzzy number yang ada pada 

variabel linguistik. Berikut merupakan variabel lingusitik yang digunakan pada Gambar 2.5. 

 
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

0,20

1

0,80

0,40

0,60

AP LV

X
 

Gambar 2.6Variabel linguistik 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 

Berikut ini merupakan fungsi keanggotaan dan linguistic value dari APOE ditunjukkan 

pada persamaan (2-8) sampai (2-12).  

µ[VL]= {

0;x<0 atau x>3
0,3-x

0,15
;0,15<x<0,3

1;0<x<0,15

 (2-8) 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 

µ[L]=

{
 

 
0;x<0,1 atau x>0,5

x-0,1

0,2
;0,1<x<0,3

0,5-x

0,2
;0,3<x<0,5

 (2-9) 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 

µ[L]=

{
 

 
0;x<0,3 atau x>0,7

x-0,3

0,2
;0,3<x<0,5

0,7-x

0,2
;0,5<x<0,7

 (2-10) 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 

µ[H]=

{
 

 
0;x<0,5  atau x>0,9

x-0,5

0,2
;0,5<x<0,7

0,9-x

0,2
;0,7<x<0,9

 (2-11) 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 
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µ[VH]={

0;x<0,7 atau x>1
x-0,7

0,2
;0,7<x<0,85

1;0,85<x<0,5

 (2-12) 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 

Pada penelitian ini menggunakan lima variabel himpunan fuzzy dengan membership function 

ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4  

Variabel Linguistik Himpunan Fuzzy 

Variabel Linguistik (li, mi, ui) 

Very Low (VL) (0, 0.15, 0.3) 

Low (L) (0.1, 0.3, 0.5) 

Medium (M) (0.3, 0.5, 0.7) 

High (H) (0.5, 0.7, 0.9) 

Very High (VH) (0.7, 0.85, 1) 

Sumber: Castiglia dan Mariarosa (2013) 

 

2.6.4 Perhitungan Rata-Rata Geometrik  

Setelah proses fuzzifikasi dilakukan, untuk mendapatkan nilai yang bernilai tunggal 

maka dilakukan perhitungan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut. 

Xg=√∏ Xi
fin

i=1

n

 (2-13) 

Sumber: Cheng (2010) 

dengan: 

Xg  = Rata-rata geometrik 

n  = Banyak data (total expert) 

Xi = Skor yang diberikan atau besar data 

fi = Jumlah expert yang memilih skor Xi 

 

2.6.5 Defuzzification 

Metode penegasan (defuzzification) digunakan untuk menghasilkan nilai variabel solusi 

yang diinginkan dari suatu daerah konsekuen samar (fuzzy). Defuzzification adalah 

komponen penting dalam pemodelan suatu sistem samar (Cheng, 2010). Pemilihan fuzzy 

penegasan (defuzzification) biasanya ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: 

1. Masuk akal (plausibility), artinya secara intuitif bilangan tegas Z dapat diterima sebagai 

bilangan yang mewakili himpunan samar kesimpulan dari semua himpunan samar 

keluaran untuk setiap aturan. 

2. Perhitungan sederhana (Computation Simplicity), artinya diharapkan peritungan untuk 

menentukan bilangan penegasan kesimpulan dari semua aturan adalah sederhana. 
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3. Kontinyuitas (Continuity), artinya perubahan kecil pada himpunan samar kesimpulan 

tidak mengakibatkan perubahan besar pada bilangan penegasan. 

Terdapat beberapa tipe defuzzifikasi dalam pemodelan sistem samar yaitu metode 

Center of Gravity (COG), metode bisector, dan metode Mean of Maximum (MOM). Pada 

penelitian ini menggunakan metode Center of Gravity (COG). Defuzzifikasi dilakukan 

dengan menggunakan metode Center of Gravity (COG) seperti yang ditampilkan pada 

persamaan (2-17) sebagai berikut. 

Fi=
(ui-li)+(mi-li)

3
+li (2-14) 

Sumber: Cheng (2010) 

dengan: 

Fi = Hasil defuzzifikasi 

li = Nilai li pada triangular fuzzy number 

mi = Nilai mi pada triangular fuzzy number 

ui  = Nilai ui pada triangular fuzzy number 

  

2.7 Assessed Proportion of Effect (APOE) dengan Pendekatan Fuzzy 

Menurut Castiglia (2013) metode HEART memiliki kelemahan pada tingginya 

subjektivitas penentuan nilai Assessed Proportion of Effect (APOE). APOE adalah proporsi 

untuk efek atau pengaruh negatif untuk setiap Error Producing Condition (EPC) pada setiap 

task. Pada metode HEART tradisional, penentuan nilai APOE berdasarkan penilaian expert 

dengan memberikan penilaian secara gambling dalam bentuk skala nilai 0 – 1. Perhitungan 

APOE sangat penting karena berkaitan dengan kedudukan dan faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi performa operator dalam menjalankan tugasnya (Castiglia dan Mariarosa, 

2013). Nilai APOE yang objektif dapat meminimumkan kesalahan akurasi hasil ketika 

mengkuantifikasi human error. 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka digunakanlah konsep ekspresi linguistic 

fuzzy dalam penentuan APOE. Konsep linguistic fuzzy sangat berguna ketika expert 

dihadapkan pada situasi rumit dan sulit untuk mendeskripsikan atau menentukan argumen 

ke dalam quantitative expressions. Quantitative expressions dalam hal ini merupakan suatu 

angka pasti. Selain itu, expert dalam beberapa kasus merasa kesulitan untuk memberikan 

numerical value dalam ketidakpastian (Cheng dan Guo-hua, 2010). 

Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai APOE dengan pendekatan fuzzy sebagai 

berikut (Cheng dan Guo-hua, 2010). 

1. Menetapkan himpunan fuzzy dan membership function sebelum proses fuzzifikasi. 
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2. Expert memberikan penilian dalam bentuk variable linguistik atau fuzzifikasi untuk 

setiap Error Producing Condition (EPC). 

3. Mengkonversi penilaian linguistic expert ke dalam fuzzy number. 

4. Melakukan perhitungan rata-rata geometrik untuk setiap variabel linguistik. 

5. Melakukan defuzzifikasi dengan metode Center of Gravity (COG) untuk mendapatkan 

suatu angka crips (nilai APOE). 

 

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep solusi dan 

hasil tinjauan pustaka terhadap masalah yang ingin diteliti. Adapun kerangka penelitian ini 

adalah dengan menggunakan dua disiplin ilmu yaitu ergonomi dan fuzzy theory untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan yaitu human error pada proses 

produksi pembuatan bare core. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

yang memiliki potensi human error dan mengetahui besarnya potensi human error tersebut 

bisa terjadi. Selajutnya output dari penelitian ini adalah rumusan rekomendasi perbaikan dari 

permasalahan yang telah disebutkan di atas. Berikut merupakan ilustrasi kerangka pemikiran 

teoritis yang dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

Human Reliability

Human Error

Ergonomi

Human Error Assessment 

and Reduction Technique 

(HEART)

Teknik HRA

Hierarchy Task Analysis 

(HTA)

Teknik Task Fuzzy Set 

Theory

• Terjadinya human error pada proses 

operasi pembuatan bare core

• Human error yang terjadi 

mengakibatkan kecelakaan kerja dan 

meyebabkan terjadinya cacat produk

• Kecelakaan dan produk cacat 

menyebabkan kerugian pada 

perusahaan

Permasalahan

• Mengetahui aktivitas yang tergolong 

critical task

• Mengetahui faktor human error yang 

dapat terjadi

Target yang diharapkan

Rekomendasi perbaikan 

sistem kerja

 
Gambar 2.7 Kerangka penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Pada bab tiga ini berisi hal-hal mengenai langkah-langkah sistematis yang dilakukan 

dalam melakukan penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan 

sistematis dan terarah. Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai jenis penelitian yang 

dilakukan, tempat dan waktu penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian yang meliputi 

metode pengambilan data serta langkah-langkah yang dapat ditepuh untuk menyelesaikan 

masalah yang telah dijabarkan dalam Bab I. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini meruapakan termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, dimana 

penelitian ini dapat menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian menggunakan 

metode tertentu lalu diinterpretasikan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung. 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk memperoleh fakta-

fakta yang jelas terkait keadaan yang ada di dalam perusahaan. Pengumpulan data 

didapatkan dari penelitian melalui kajian pustaka serta penelitian langsung ke lapangan yang 

berupa pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya dalam perusahaan serta 

melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kutai Timber Indonesia (PT. KTI) yang berlokasi di 

Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan mulai Bulan November 2017 sampai April 2018. 

 

3.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Berikut merupakan prosedur penelitian yang akan dilakukan. 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan langkah pertama yang dilakukan, bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran awal dari objek penelitian, sehingga peneliti akan mendapatkan 

pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi. 
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2. Studi Literatur 

Tahap studi literatur bertujuan untuk mempelajari teori dan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ada pada objek yang akan diteliti mengenai 

kajian Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Human Error Assessment. Sumber dapat 

berasal dari buku, jurnal penelitian maupun hasil dari penelitian terdahulu. 

3. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam pemahaman terhadap suatu 

permasalahan yang terjadi yang didapatkan dari studi lapangan sehingga nantinya akan 

ditemukan solusi perbaikan. 

4. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yaitu perincian dari permasalahan yang dikaji serta menunjukkan 

tujuan dari permasalahan. 

5. Penentuan Tujuan Penelitian 

Tahap penentuan tujuan penelitian merupakan tahap yang menetapkan capaian yang 

ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Tujuan 

penelitian juga dapat mempermudah peneliti untuk menentukan batasan dalam 

penelitian untuk pengolahan dan analisis selanjutnya. 

6. Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data 

primer dan data sekunder yang diperoleh dengan observasi lapangan, wawancara dan 

dokumen perusahaan yang terkait. Berikut merupakan rincian data yang akan diambil. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari objek penelitian 

oleh peneliti melalui wawancara dengan Manager Departemen Kesehatan dan 

Lingkugan, kepala shift produksi serta operator mengenai kemungkinan human 

error yang dapat dilakukan oleh operator, keluhan-keluhan operator, dan penilaian 

para expert yaitu pegawai Departemen Kesehatan Lingkungan, kepala shift 

produksi, serta operator untuk menentukan Error Producing Conditon (EPC) dan 

Assessed Proportion of Effect (APOE). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dapat diperoleh dari dokumen perusahaan. Adapun yang termasuk 

data sekunder adalah. 
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7. Pengolahan Data 

Langah-langkah pengolahan data sebagai berikut. 

a. Melakukan analisis rangkaian operasi serta kegiatan produksi yang dilakukan 

operator dengan menggunakan Hierarchical Task Analysis (HTA) 

Dilakukan break-down task untuk tiap-tiap operasi produksi serta kegiatan 

pendukung produksi untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan rinci mengenai 

aktivitas yang dilakukan oleh operator. 

b. Identifikasi Possible Errors  

Identifikasi possible error didapatkan dari analisis elemen kerja operator dari hasil 

break-down task tiap operasi produksi serta wawancara dengan expert yaitu 

pegawai Departemen Kesehatan Lingkungan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai elemen kerja mana saja yang memiliki potensi terjadinya human error. 

c. Mengelompokkan Possible Error ke dalam tabel Generic Task Types (GTT) 

Possible Error yang telah didapatkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan 

tabel GTT berdasarkan karakteristik atau sifat yang menggambarkan elemen kerja 

yang dinilai. Di dalam masing-masing generic task terdapat nominal human 

unreliability. 

d. Identifikasi penyebab human error berdasarkan Error Producing Condition (EPC) 

Wawancara dengan expert untuk memilih EPC yang dapat menyebabkan potensi 

human error terhadap operator yang dianalisis, kemudian dilakukan penilaian 

terhadap EPC tersebut berupa seberapa probabilits EPC tersebut dapat 

menimbulkan human error terjadi. 

e. Menetukan Assessed Proportion of Effect (APOE) 

Penentuan nilai APOE dilakukan dengan cara diskusi dengan expert yang 

berjumlah 8 orang yaitu kepala shift di WW1 yang telah bekerja selama lebih dari 

5 tahun, pegawai dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan yang khusus 

bertanggungjawab untuk keselamatan pekerja yang berada di WW1 dengan 

pengalaman pada bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja lebih dari 5 tahun, serta 

operator untuk masing-masing workstation dengan pengalaman kerja lebih dari 2 

tahun.  

f. Menghitung Assessed Effect untuk masing-masing EPC 

Setelah mendapatkan nilai EPC dan APOE kemudian dilakukan perhitungan nilai 

Assessed Effect (AE) dengan cara mengalikan nilai EPC dan nilai APOE. 
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g. Menghitung Human Error Probability (HEP) 

Perhitungan HEP dilakukan dengan mengalikan nilai Assessed Effect untuk 

masing-masing generic task dengan nominal human unreliability. 

8. Analisis dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisis dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan akan diperoleh rekomendasi perbaikan 

untuk permasalahan yang terjadi. 

9. Pemberian Rekomendasi Perbaikan 

Pembuatan rekomendasi perbaikan bertujuan untuk mengurangi potensi human error 

yang dapat terjadi dengan memperhatikan penyebab human error berdasarkan EPC 

yang telah ditentukan. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada beberapa proses operasi 

produksi yang memiliki nilai HEP tertinggi. 

10. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap kesimpulan dan saran yang merupakan tahap akhir dalam penelitian ini berisi 

mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian dilakukan serta 

saran yang berisi hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menyikapi permasalahan dengan topik terkait. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan, diagram alir penelitian ini dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 meliputi studi lapangan, studi literatur, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, penentuan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan 

pembahasan, rekomendasi perbaikan serta kesimpulan dan saran. 
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Mulai

Studi Lapangan

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Studi Literatur

Pengumpulan Data

1. Data  Primer

    Potensi human error

    Keluhan operator

    Wawancara expert

2. Data  Sekunder

    Proses produksi

    Data  pekerja

    SOP mesin

Pengolahan Data

1. Ana lisis HTA

2. Identifikasi Possible  Error

3. Pengelompokan Possible  Error sesuai dengan Generic Task Type

4. Penentuan nilai EPC

5. Penentuan nilai APOE

6. Perhitungan Assessed Effect

7. Perhitungan HEP

Analisis dan Pembahasan

Rekomendasi Perbaikan

Kesimpulan 

dan Saran

Selesai

 
Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis data serta pembahasan dari analisis tersebut 

sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penelitian serta 

analisis pembahasan. 

 

4.1 Profil Perusahaan 

Profil perusahaan dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT. Kutai Timber 

Indonesia, struktur organisasi, informasi karyawan, produk yang dihasilkan serta jam kerja 

perusahaan. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Kutai Timber Indonesia (PT. KTI) didirikan pada Tahun 1970 di Samarinda 

Kalimantan Timur merupakan perusahaan kerjasama antara Sumitomo Forestry Co.Ltd., dan 

Fa. Kaltimex Jaya yang bergerak dalam bidang eksploitasi hutan alam untuk kebutuhan 

ekspor kayu bulat diatas Konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 50.000 ha di 

Kecamatan Sebulu, Kalimantan Timur. Pada tahun 1973 PT. KTI mulai pembangunan 

pabrik kayu lapis. Pemerintah memberikan tempat di Probolinggo, Jawa Timur kemudian 

pada tahun 1974 industri kayu lapis PT. KTI mulai beroperasi di atas lahan industri seluas 

kurang lebih 35 ha dengan tiga industri pengolahan kayu yang terintegrasi. Pada Gambar 4.1 

merupakan produk hasil PT. KTI.  

 
Gambar 4.1 Produk PT.KTI 

Sumber: www.kti.co.id 
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Terdapat tiga departemen produksi yang terdapat di PT. KTI yang dibedakan 

berdasarkan produk yang diproduksi, yaitu P1 yang memproduksi plywood dengan kapasitas 

produksi sebesar 12.000 m3 tiap bulan, P2 yang memproduksi wood working seperti pintu, 

lantai dan atap yang terbuat dari kayu dengan kapasitas produksi 4.600 m3 tiap bulan, serta 

dan Departemen PB yang memprodusi particle board yang dibuat untuk furniture dengan 

kapasitas produksi sebesar 10.000 m3 tiap bulan. Selain tiga departemen produksi terdapat 

juga 9 departemen penunjang di PT. KTI. Dari seluruh produk yang diproduksi bahan baku 

yang digunakan yaitu berupa kayu alam dan juga kayu tanam yang didapatkan dari mayoritas 

hutan di Kalimantan maupun di Jawa. Beberapa jenis kayu yang digunakan yaitu kayu hutan, 

kayu sengon, dan kayu balsa. Kayu dari luar Pulau Jawa diangkut menggunakan kapal laut 

kemudian ditempatkan pada log pond di PT. KTI begitu juga dengan kayu dari Jawa.  

Hasil produksi PT. Kutai Timber Indonesia dipasarkan di beberapa negara Asia sebesar 

74%, Eropa sebesar 18%   dan Amerika sebesar 8%, sedangkan untuk pasar domestik hanya 

memenuhi permintaan tertentu saja. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perkayuan PT. KTI berkomitmen untuk menggunakan bahan baku kayu yang lestari serta 

ramah lingkungan dan berpartisipasi dalam menyejahterakan masyarakat, dengan 

memproduksi, menjual produk perkayuan untuk bahan bahan bangunan. Hal itu dibuktikan 

dengan pemanfaatan hasil scrap yang sangat efisien sehingga PT. KTI hampir tidak memiliki 

limbah hasil produksi. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Jabatan tertinggi dalam struktur organisasi di PT. KTI adalah dewan direksi yang juga 

merupakan direktur utama dibantu oleh direktur muda. Dibawah pimpinan direktur 

perusahaan terdapat general manager yang membawahi tujuh departemen yang masing-

masing dikepalai oleh manager tiap departemen, terdapat pula beberapa departemen yang 

berada lansung dibawah direktur. Manajer tiap departemen dibantu beberasa asisten manajer 

untuk sub departemen tertentu dan langsung juga ke beberapa staff. Struktur organisasi PT. 

KTI dilampirkan pada Lampiran 1 dan struktur organisasi untuk WW1 pada Lampiran 2.  

 

4.1.3 Jumlah Karyawan 

Jumlah karyawan PT. KTI adalah sebesar 4.026 pada tahun 2014 terdiri dari karyawan 

tetap sebesar 1.816, karyawan tidak tetap sebesar 2.198, serta 12 orang yang merupakan staff 

Jepang.Karyawan PT.KTI memiliki rentang usia 20 tahun sampai 50 tahun. 
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4.1.4 Produk 

Produk yang dihasilkan oleh PT. KTI secara umum adalah produk olahan kayu lapis 

yang berbahan baku kayu hutan, kayu sengon dan kayu balsa. Kayu tersebut diproses 

menjadi olahan kayu lapis yang memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis olahan kayu diproduksi 

di tiga departemen yang berbeda. Pada Tabel 4.1 ditampilkan jenis-jenis produk yang 

diproduksi oleh PT. KTI. 

Tabel 4.1  

Produk PT. Kutai Timber Indonesia 

Departemen Produk 

Produksi 1 (P1) Laminate Grade Plywood  

General Plywood 

Floor Base 

Block Board 

Light Weight Plywood 

Scarf Joint 

Produksi 2 (P2) Finger Joint Board Laminated 

Wood Pellet 

End Grain Panel 

Flooring 

Furniture 

Fancy Laminated 

Cutting Plywood 

Paper Laminated 

Door Blank 

Particle Board 

(PB) 

Light Weight Board 

Regular Board 

Super Light Weight Board 

Sumber: www.kti.co.id 

 

4.1.5 Jam Kerja 

PT. KTI beroperasi selama 24 jam dengan menerapkan sistem shift kerja dengan tiga 

kali pergantian setiap harinya, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Setiap shift diberi 

alokasi waktu 8 jam untuk menjalankan proses produksi dengan jadwal yang diatur setiap 

minggunya dengan jumlah operator pembuatan bare core yang dijadwalkan sebanyak 70 

pekerja setiap shift-nya. Selain 70 operator pembuatan bare core yang dijadwalkan pada 

setiap shift, terdapat pula pekerja lain yang bertugas untuk pekerjaan lainnya di WW1 seperti 

operator forklift, bagian glue, administrasi dan bagian perencanaan produksi.  Pada Tabel 

4.2 ditampilkan jadwal shift kerja pada WW1 di PT. KTI. 

Tabel 4.2 

Jam Kerja dan Jumlah Operator Pembuatan Bare Core setiap Shift di Wood Working 1 

Shift kerja Jam Kerja Jumlah Pekerja 

Shift pagi 06.00 – 14.00 WIB 70 
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Shift kerja Jam Kerja Jumlah Pekerja 

Shift sore 14.00 – 22.00 WIB 70 

Shift malam 20.00 – 06.00 WIB 70 

 

4.2 Pengumpulan Data 

Menurut sumber data, dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan 

yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer adalah observasi 

lapangan untuk melihat aktivitas-aktivitas produksi pembuatan bare core, wawancara 

dengan operator, kepala shift di WW1, dan pegawai Departemen Kesehatan Lingkungan 

bagian WW1. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung, 

data sekunder dalam penelitian ini meliputi profil perusahaan, flowchart proses pembuatan 

bare core, Standard Operating Procedure (SOP) setiap mesin yang digunakan untuk proses 

pembuatan bare core. 

  

4.2.1 Flowchart Proses Pebuatan Bare Core 

Proses produksi pembuatan bare core di PT. Kutai Timber Indonesia secara umum 

terdiri dari 6 proses, meliputi 5 proses semi otomatis dan 1 proses manual. Berikut ini pada 

Gambar 4.2 merupakan flowchart proses pembuatan bare core. 

Mulai

RST

Cross Cut 

Jumping

Double 

Planner

Gyng Rip

Bare 

Composer

Putty

Sander

Bare 

Core

Selesai
A

A

 

Gambar 4.2 Flowchart pembuatan bare core 

Sumber: PT. Kutai Timber Indonesia (2017) 
Berdasarkan Gambar 4.2 bahan baku yang masuk adalah RST, RST merupakan 

potongan kayu kasar yang telah di potong di Sub Departemen Sawmill. RST pertama kali 

diolah di mesin cross cut jumping untuk memotong RST pada bagian yang kasar. Setelah 

masuk ke mesin cross cut jumping selanjutnya diproses di mesin double planner untuk 

proses pemerataan lapisan kayu. Setelah lapisan dihaluskan kemudian diproses di mesin 
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gyng rip untuk dibelah sesuai dimensi yang diinginkan. Setelah diproses di mesin gyng rip 

dan menjadi draft kemudian draft ditata pada baki cetakan yang telah disiapkan untuk 

selanjutnya direkatkan pada mesin bare composer. Setelah menjadi lembaran bare core yang 

telah direkatkan selanjutnya akan melalui proses putty atau proses pendempulan untuk 

menutupi mata kayu yang masih ada pada lembaran bare core dan juga apabila ada retak 

pada kayu pada proses ini juga dilakukan menghilangan mata kayu dengan menggunakan 

cutter, kemudian bare core diproses di proses terakhir yaitu proses sander yaitu proses 

penghalusan hasil. Pada proses ini bare core kembali dilapisi dengan lem yang telah 

disediakan dan juga dihaluskan kembali dengan menggunakan kertas amplas dan mesin 

sander. 

 

4.2.2 Proses Permesinan 

Pada proses pembuatan bare core di PT. Kutai Timber Indonesia memiliki beberapa 

proses untuk merubah RST menjadi bare core yang nantinya bisa menjadi bahan baku untuk 

sub departemen produksi yang lainnya. Dalam 6 proses yang dilakukan, 5 diantaranya 

merupakan proses semi otomatis dimana proses tersebut menggunakan tenaga mesin dan 

manusia untuk menggerakkanya, berikut merupakan daftar mesin serta proses permesianan 

dalam proses pembuatan bare core. 

1. Mesin cross cut jumping 

Mesin cross cut jumping yang digunakan merupakan mesin cross cut jumping 

formahero merupakan unit pemotongan kayu RST hasil dari Sub Departemen Sawmill 

yang merupakan produk scrap dari produk plywood. Kayu RST pertama kali diseleksi 

untuk mengetahui kualitas RST dengan mengamati adanya mata kayu pada kayu RST. 

Kayu RST yang akan dipotong di mesin cross cut jumping adalah kayu RST yang tidak 

memiliki mata kayu, sedangkan kayu RST yang memiliki mata kayu akan diproses di 

sub departemen yang lain terlebih dahulu. Kayu RST yang tidak memiliki mata kayu 

kemudian dipotong di mesin cross cut jumping, dengan cara memasukkan kayu RST 

pada mesin cross cut jumping oleh salah satu operator serta operator yang lain 

menginjak pedal mesin untuk menggerakkan gergaji pemotong. Berikut ini pada 

Gambar 4.3 menunjukkan gambar mesin cross cut jumping. 
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Gambar 4.3 Mesin cross cut jumping 
Pada Gambar 4.3 atas menunjukkan kayu proses loading dan unloading kayu RST pada 

mesin cross cut jumping.  

2. Mesin double planner 

Mesin double palnner merupakan mesin yang digunakan untuk proses pemerataan 

setelah proses pada mesin cross cut jumping. Gambar 4.4 menunjukkan mesin double 

planner di PT. Kutai Timber Indonesia. 

  
Gambar 4.4 Mesin double planner 

Proses pemerataan pada mesin double planner hampir sama dengan proses pemotongan 

pada mesin cross cut jumping, dimana pada mesin double planner pemerataan kayu 

tidak menggunakan pedal, sehingga operator hanya melakukan proses loading dan 

unloading material secara satu persatu untuk diproses di mesin double planner, serta 

juga melakukan setting pisau. 

3. Gyng rip 

Gyng rip merupakan adalah mesin pembelahan material, pada Gambar 4.5 ditunjukkan 

gambar mesin gyng rip. 

 
Gambar 4.5 Mesin gyng rip 

Selain digunakan untuk proses pembelahan material, mesin gyng rip juga digunakan 

untuk mengatur dimensi material sesuai dengan ukuran yang standar, sehingga 
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pengaturan pisau sangat penting dalam proses ini.. Kesalahan yang sering dilakukan 

dalam pengoperasian mesin gyng rip ini adalah dalam proses memasukkan material 

untuk diproses, sering kali operator memasukkan material lebih dari satu padahal pada 

proses operasi mesin gyng rip material tidak boleh dimasukkan bersamaan karena 

apabila dimasukkan secara bersamaan material akan terpental ke operator dan dapat 

menyebabkan kecelakaan yang serius. 

4. Mesin bare composer 

Sebelum memasuki mesin bare composer, material yang telah diporses pada mesin gyng 

rip kemudian ditata pada wadah cetakan tertentu secara manual satu persatu. Setelah 

tertata dan membentuk lembaran bare core maka proses selanjutnya adalah 

menambahkan lem untuk merekatkan draft. Setelah pemberian, lem kemudian 

dimasukkan ke mesin bare composer untuk proses assembly. Gambar 4.6 menunjukkan 

mesin bare composer. 

 
Gambar 4.6 Mesin bare composer 

Untuk memasukkan draft yang telah ditata dan diberi lem, operator hanya perlu menarik 

tuas yang ada pada mesin bare composer.  

5. Mesin Sander 

Proses pada mesin sander adalah proses permesinan terakhir, dimana sebelum proses 

ini adalah proses putty, yaitu proses pendempulan dan pemerataan. Gambar 4.7 

menunjukkan mesin sander. 

 
Gambar 4.7 Mesin sander 

Pada proses permesinan di mesin sander, bare core akan diratakan kembali sehingga 

kedua sisi bare core akan halus, prosesnya hanya dengan memasukkan bare core yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

telah selesai pada proses putty kemudian diratakan kembali dengan lem dan kemudian 

dimasukkan ke mesin sander.  

 

4.2.3 Peran Operator dalam Pembuatan Bare Core 

Proses produksi pembuatan bare core dilakukan secara manual maupun secara semi 

otomatis dimana dalam menjalankan proses permesinan terdapat aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan. Tabel 4.3 akan dijelaskan mengenai peran operator dalam proses produksi 

pembuatan bare core. 

Tabel 4.3 

Peran Operator pada Proses Produksi Bare Core 

No Stasiun Kerja Tugas Jumlah pekerja 

1. Stasiun mesin 

Cross cut jumping 

Memasukkan kayu RST yang telah lolos 

inspeksi ke dalam mesin cross cut jumping dan 

bertugas untuk memotong kayu dengan 

menginjak pedal pada mesin cross cut jumping 

1 

Mengambil hasil potongan mesin cross cut 

jumping 

2 

2. Stasiun mesin 

Double planner 

Memasukkan material yang lolos inspeksi ke 

dalam mesin 

1 

Mengambil hasil kayu yang sudah diratakan 

pada mesin double planner 

2 

3. Stasiun mesin Gyng 

rip 

Memasukkan material ke dalam mesin gyng rip 1 

Melakukan pengeleman dan penataan draft 4 

4. Stasiun mesin Bare 

composer 

Memasukkan draft ke dalam mesin bare 

composer 

4 

Melakukan proses permesinan assembly draft 1 

Mengambil hasil mesin bare composer 4 

5. Stasiun Putty  Melakukan penyayatan, pengamplasan serta 

pendempulan draft 

4 

6. Stasiun mesin 

Sander 

Melapisi draft dengan lem 2 

Memasukkan draft yang telah dilapisi lem ke 

dalam mesin sander 

2 

Melakukan proses sander 1 

Mengambil hasil dari mesin sander berupa bare 

core yang telah jadi 

2 

Pembagian tugas kerja berbeda setiap stasiun kerja, tabel diatas menunjukkan jumlah 

maksimal dalam setiap pembagian jobdesk. Masing-masing operator mesin dibagi secara 

permanen, oleh karena itu operator mesin cross cut jumping akan selalu mengoperasikan 

mesin tersebut dan tidak berpindah ke mesin lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama. 

 

4.3 Pengolahan Data 

Tahapan pertama dalam pengolahan data untuk proses prosuksi pembuatan bare core 

adalah analisis task dengan menggunakan Hierarchical Task Analysis (HTA), selanjutnya 
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identifikasi possible error didapatkan dari analisis elemen kerja operator dari hasil break-

down task tiap operasi produksi serta wawancara dengan expert yaitu pegawai Departemen 

Kesehatan Lingkungan untuk mengumpulkan informasi mengenai elemen kerja mana saja 

yang memiliki potensi terjadinya human error. Possible Error yang telah didapatkan 

kemudian dikelompokkan sesuai dengan tabel GTT berdasarkan karakteristik atau sifat yang 

menggambarkan elemen kerja yang dinilai. Di dalam masing-masing generic task terdapat 

nominal human unreliability, selanjutnya penentuan nilai APOE dilakukan dengan cara 

diskusi dengan expert yang berjumlah 8 orang yaitu kepala shift di WW1 yang telah bekerja 

selama lebih dari 5 tahun, pegawai dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan yang khusus 

bertanggungjawab untuk keselamatan pekerja yang berada di WW1 dengan pengalaman 

pada bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja lebih dari 5 tahun, serta operator untuk 

masing-masing workstation dengan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun kemudian mengolah 

penilaian atau ahli yang disampaikan dalam bahasa linguistik kedalam fuzzy number 

kemudian melakukan kuantifikasi human error dengan metode Human Error Assessement 

and Reduction Technique (HEART). 

 

4.3.1 Hierarchical Task Analysis (HTA) Pembuatan Bare Core 

Melakukan analisis pekerjaan atau task dengan menggunakan Hierarchical Task 

Analysis (HTA) merupakan langkah awal untuk mengetahui task dengan risiko terbesar yang 

memiliki nilai HEP tertinggi. Tujuan melakukan penguraian pekerjaan ini adalah untuk 

mengetahui task-task yang dilakukan operator secara detail. Proses pembuatan HTA dalam 

proses pembuatan bare core berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) dan 

pengamatan secara langsung serta keterangan yang didapatkan dari pegawai Departemen 

Kesehatan dan Lingkungan yang bertugas di WW1. Berikut merupakan HTA untuk masing-

masing stasiun kerja. 
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1. Hierarchical Task Analysis Stasiun Kerja Mesin Cross Cut Jumping 

0. Memotong kayu 

RST menggunakan 

mesin cross cut 

jumping

1. Persiapan 

mesin

2. Menghidupkan 

mesin cross cut 

jumping

3. Pengoperasian 

mesin
4. Mematikan mesin

1.1 

Membersihka

n cross cut 

jumping 

1.3 

Kencangkan 

AS pada 

tipsaw

1.5 

Bersihakan 

Pedal

2.1 Buka 

Safety Card

2.2 Hidupkan 

breaker 

2.3 Tekan tombol 

ON  pada mesin

3.1 Memasukkan 

material dan 

menginjak pedal

3.2 

Membersihkan 

konveyor

4. 1 Tekan 

tombol OFF yang 

ada pada mesin

4.2 Pastikan 

tipsaw berhenti 

berputar

4.3 Memasang 

safety card

Plan 0. Lakukan 1-2-3, lalu apabila 

proses produksi selesai lakukan 4 

Plan 1. Lakukan 

1.1-1.2-1.3-1.4-

1.5

Plan 2. Lakukan 2.1-2.2-2.3

Plan 3. Lakukan 3.1 bersamaan 

dengan 3.2

4.2 Pastikan 

tipsaw berhenti 

berputar

Plan 4. Lakukan 4.1-1.2-4.3 

1.2 

Menyalakan 

limit switch

1.4 Bersihkan 

Blower

 

Gambar 4.8 HTA proses memotong kayu pada mesin cross cut jumping 

Aktivitas pemotongan RST dibagi kedalam empat task mulai dari task persiapan mesin 

hingga mematikan mesin. Task persiapan mesin dibagi kembali menjadi lima task, 

membersihkan mesin, memasang limit switch, mengencangkan AS pada tipsaw, 

membersihkan blower serta membersihkan pedal. Task kedua yaitu menghidupkan 

mesin cross cut jumping dibagi menjadi tiga task yaitu mebuka safety card, 

menghidupkan breaker serta menekan tombol ON pada mesin, kemudian task ketiga 

adalah pengoperasian mesin yang dibagi kedalam dua task yaitu memasukkan material 

serta proses pemotongan dengan cara menginjak pedal mesin cross cut jumping, 

kemudian memastikan tidak terjadi penumpukan pada conveyor. Task terakhir adalah 

mematikan mesin yang terbagi menjadi tiga task yaitu menekan tombol OFF pada 

mesin, memastikan tipsaw berhenti berputar serta yang terakhir adalah memasang safety 

card pada mesin. 
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0. Pembersihan mesin

1. Persiapan 

pembersihan
2. Pembersihan

1.1 Tekan tombol 

OFF pada mesin

1.2 Matikan panel 

induk

1.3 Pasang safety 

card warna putih

2.1 Membersihkan 

mesin dengan sapu
2.2 Membersihkan 

sisa kotoran dengan 

blower angin.

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 1. Lakukan 

1.1-1.2-1.3

Plan 2. Lakukan 

2.1-2.2

  
Gambar 4.9 HTA pembersihan mesin cross cut jumping 

Proses permesinan tidak hanya meliputi pengolahan material, tetapi juga meliputi proses 

pembersihan mesin yang digunakan. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.9 yang 

merupakan HTA dari prosedur pembersihan mesin cross cut jumping. Proses 

pembersihan mesin cross cut jumping dibagi kedalam dua task yaitu persiapan 

pembersihan serta proses pembersihan itu sendiri. Task pertama dalam task persiapan 

adalah menekan tombol OFF yang ada pada mesin, setelah itu langkah selanjutnya 

adalah mematikan panel induk dan memasang safety card berwarna putih. Task kedua 

yaitu pembersihan memiliki dua task, task pertama adalah membersihan mesin dengan 

menggunakan sapu kemudian pembersihan mesin dilakukan dengan menggunakan 

blower. 

0. Mengganti tipsaw mesin 

cross cut jumping

1. Persiapan

1.1 Matikan 

panel mesin

1.2 Pasang 

safety card 

warna kuning

1.3 Beri 

tumpuan pada 

meja mesin

2. Pergantian tipsaw

2.1 Tekan pedal

2.2 Tekan 

stopper dan 

putar baut AS

2.3 Buka tipsaw

2.4 Pasang 

tipsaw baru

2.5 Kencangkan 

baut AS

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 1. Lakukan 

1.1-1.2-1.3

2. Lakukan 2.1-2.2-

2.3-2.4-2.5

 
Gambar 4.10 HTA proses pergantian tipsaw pada mesin cross cut jumping 

Selain proses pembersihan mesin, salah satu proses permesinan yang dilakukan di mesin 

cross cut jumping adalah pergantian tipsaw atau mata pisau. Proses pergantian mata 

pisau pada mesin cross cut jumping dibagi menjadi dua task yaitu persiapan dan 

pergantian tipsaw. Task yang pertama adalah mematikan panel mesin, kemudian 

memasang safety card berwarna kuning dan memasang tumpuan pada meja mesin. Task 

kedua yaitu mengganti tipsaw dengan lima task yang dimulai dari menekan pedal mesin 

untuk membuka mata pisau sampai mengencangkan mata pisau yang sudah diganti. 
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2. Hierarchical Task Analysis (HTA) Stasiun Kerja Mesin Double Planner 

Gambar 4.11 merupakan HTA dari mesin double planner berdasarkan SOP perusahaan 

yang terlampir pada Lampiran 4 yang berfungsi untuk pemerataan material. Terdapat 

empat task yang dilakukan dalam pengoperasian mesin double planner, yaitu persiapan, 

proses menyalakan mesin, pengoperasian mesin dan mematikan mesin yang kemudian 

keempat task tersebut kembali dipecah kedalam beberapa task. 

Contoh untuk task pertama diuraikan menjadi dua task, yaitu persiapan awal dan cek 

kesiapan mesin. Dari task persiapan awal kembali dipisahkan menjadi elemen kerja 

yang lebih kecil yaitu memasang safety card pada mesin dan selanjutnya adalah 

memeriksa kebersihan mesin double planner. Sehingga pada proses pemerataan 

material terdapat total tujuh belas task yang harus dilakukan. 

0. Pemerataan material menggunakan 

mesin double planner

1. Persiapan
2. Menghidupkan 

mesin
3. Mengoprasikan mesin

4. Mematikan 

mesin

1.1 Persiapan 

awal

1.2 Cek 

kesiapan 

mesin

1.1.1 

Pasang 

safety card

1.1.2 

Membersih

kan mesin

1.2.1 Cek 

Kecukupan 

Oli

2.4 Alihan 

breaker pada 

posisi ON

2.5 Cek tombol 

kontrol dan 

emergengy bottom

3.1 

Setting 

mesin

3.1.1 

Setting 

tinggi mata 

pisau

3.1.2 

Setting 

tinggi 

meja

3.2 Cek 

safety 

cover

3.3 Tekan 

tombol pisau dan 

cutter pada 

posisi ON

3.4 

Masukkan 

material

4.1 Tekan 

tombol agar 

posisi OFF

4.2 Alihkan 

breaker pada 

posisi OFF

Plan 0. 1-2-3 apabila 

proses produksi selesai 

lakukan 4

Plan 1. Lakukan 

1.1-1.2

Plan 1.1 

Lakukan 

1.1.1-1.1.2

Plan 1.2 

Lakukan 

1.2.1sampai 

1.2.5

Plan 2. 

Lakukan 2.1-

2.2 

Plan 3. 

Lakukan 

3.1-3.2-

3.3-3.4 

Plan 3.1. 

Lakukan 

3.1.1-3.1.2 

Plan 4 

Lakukan 4.1-

4.2 

1.2.1.1 

Mengurangi 

Oli

1.2.2 

Membersih

kan Blower

1.2.3 

Mengencang 

kan cutter pillar

1.2.4 

Mengencang

kan rantai

1.2.5 

Membersih

kan v-belt

1.2.1.2 

Menambah

kan Oli

Plan 1.2.1 Apabila oli 

kurang maka 1.2.1.1 

apabila lebih maka 1.2.1.2 

 

Gambar 4.11 HTA proses pemerataan kayu pada mesin double planner 

Proses pembersihan mesin double planner dibagi menjadi dua task yaitu persiapan 

pembersihan yang dibagi kembali menjadi tiga task dan task proses pembersihan juga 

dibagi ke dalam dua task. 
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0. Pembersihan mesin double planner

1. Persiapan 

pembersihan

2. Proses 

pembersihan

1.1 Tekan 

semua tombol 

pada posisi OFF

1.2 Pasang 

safety card

1.3 Tunggu 

hingga 73 detik 

hingga semua 

tipsaw berhenti

2.1 Semprot 

dengan air gun

2.2 Bersihan 

dengan sapu

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 1. 

Lakukan 1.1-

1.2-1.3

Plan 2. 

Lakukan 2.1-

2.2

 
Gambar 4.12 HTA pembersihan mesin double planner  

0. Pergantian tipsaw mesin double 

planner

1. Persiapan

1.1. Buka 

penutup mesin 

bagian atas

1.2. Buka baut 

cover pisau

1.3. 

Kendorkan 

baut pengunci 

cutter block

1.4. Beri kain 

di atas mata 

pisau

2. Lepas pisau 

yang akan 

diganti

3. Pemasangan 

pisau baru

3.1 Pasang dan 

bersihkan 

pisau baru

3.2 Pasang 

magnegtic 

base, alihkan 

pada posisi ON

3.3 

Kencangkan 

baut

3.4 Alihkan 

magnetic base 

pada posisi 

OFF, lalu lepas

3.5 Pasang 

pisau dan tutup 

mesin

Plan 0. Lakukan 1-2-3

Plan 1. 

Lakukan 1.1-

1.2-1.3-1.4

Plan 2. 

Lakukan 3.1-

3.2-3.3-3.4-3.5

 
Gambar 4.13 HTA proses pergantian tipsaw pada mesin double planner 

Dalam Pergantian tipsaw mesin double planner terdapat tiga task awal yang dilakukan 

mulai dari persiapan pergantian tipsaw hingga pergantian dan pemasangan tipsaw yang 

baru. HTA pergantian tipsaw ditampilkan pada Gambar 4.13 dimana terdapat sepuluh 

task akhir yang dilakukan untuk mengganti tipsaw. 

3. Hierarchical Task Analysis (HTA) Stasiun Kerja Mesin Gyng Rip 

Mesin gyng rip merupakan mesin yang berfungsi untuk membelah material sehingga 

nantinya material yang telah diproses di mesin ini memiliki dimensi yang sesuai dengan 

yang distandarkan. Proses pada mesin gyng rip terbagi menjadi empat task yaitu mulai 

dari persiapan, menyalakan mesin, mengoperasikan mesin dan mematikan mesin. 

Empat task tersebut dapat dibagi lagi kedalam task yang lebih sederhana sehingga dalam 

proses mesin gyng rip ini terdapat lima belas task yang harus dilakukan. HTA dari mesin 

gyng rip berdasarkan SOP perusahaan yang terlampir pada Lampiran 5. 
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0. Membelah material menggunakan mesin gyng rip.

1. Persiapan 2. Menyalakan mesin 3. Mengoprasikan mesin 4. Mematikan mesin

1.1 

Pengecekan 

awal

1.2. Cek 

strip 

pengaman

1.3 Naikkan 

tekanan angin 

minimal 1,5 bar

2.1. Tekan 

tombol 

power 

mesin

2.2. Tekan 

tombol ON 

pada tipsaw

2.3. Tekan 

tombol 

ON pada 

roll mesin

3.1 Setting 

mesin

3.1.1 

Setting 

tombol up/

down roll

3.1.2 

Setting 

speed 

mesin

3.2 Proses 

pembelahan

3.2.1 

Masukkan 

material 

3.2.2. 

Menata 

material 

yang keluar 

dari mesin

4.1 Tekan 

tombol OFF 

roll

4.2 Tekan 

tombol OFF 

tipsaw

4.3 Tekan 

tombol OFF 

emergency 

stop dan 

breaker

Plan 0. Lakukan 1-2-3 apabila proses produksi telah 

selesai maka lakukan 4

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2-1.3

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2-

2.3

Plan 3. 

Lakukan 

3.1-3.2

Plan 4. 

Lakukan 

4.1-4.2-

4.3

Plan 3.1 

Lakukan 

3.1.1-3.1.2

Plan 3.2 

Lakukan 

3.2.1bersamaan 

dengan 3.2.2

1.1.1 

Memasang 

flexible 

house

1.1.2 

Mengencang

kan tipsaw

1.1.3 

Menambahkan 

oli pada box 

motor

Plan 1.1 

Lakukan 

1.1.1-1.1.2-

1.1.3

 

Gambar 4.14 HTA proses pembelahan kayu pada mesin gyng rip 

Pada proses mesin gyng grip juga terdapat proses pembersihan mesin seperti yang 

tertera pada Gambar 4.15 merupakan HTA pembersihan mesin gyng rip, dimana proses 

pembersihan mesin gyng rip ini dibagi kedalam dua task yaitu persiapan serta 

pembersihan, proses persiapan dibagi kembali kedalam dua task yaitu mematikan mesin 

dengan menekan tombol OFF pada mesin kemudian memasang safety card. Task 

pembersihan dibagi menjadi tiga task yaitu membersihkan mesin menggunakan blower 

angin, membersihkan bagian flexible house dan yang terakhir adalah menyapu bagian 

bawah mesin.  

0. Pembersihan mesin gyng rip.

1. Persiapan

1.1 Tekan 

tombol OFF

1.2 Pasang safety 

card

2. Pembersihan

2.1 Semprot 

mesin 

menggukan 

blower

2.2 Bersihkan 

bagian flexible 

house

2.3 Sapu bagian 

bawah mesin

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2-

2.3

 
Gambar 4.15 HTA proses pembersihan mesin gyng rip 
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Selain pembersihan mesin, pergantian tipsaw merupakan salah satu proses permesinan 

yang lain yang sering dilakukan pada mesin gyng rip. Pada Gambar 4.16 menampilkan 

HTA proses pergantian tipsaw mesin gyng rip. 

0. Pergantian tipsaw mesin gyng rip

1. Persiapan 

awal

1.1 Menunggu 

tipsaw berhenti

1.2 Memasang 

safety card

1.3 Memastikan 

panel dalam 

keadaan OFF

2. Memasang alat 

pelindung diri.
3. Melepas tipsaw

4. Memasang 

tipsaw

4.1 Setting tebal 

sloop

4.2 Masukkan 

sloop ke as 

pisau mesin

4.3 Pasang 

tipsaw yang 

baru

4.4 Tutup cover

Plan 0. Lakukan 1-2-3-4

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2-1.3

Plan 4. 

Lakukan 

4.1-4.2-4.3-

4.4

  
Gambar 4.16 HTA proses pergantian tipsaw pada mesin gyng rip 
Pada HTA pergantian tipsaw gyng rip terbagi menjadi empat task utama. Task satu dan 

task empat masing-masing dibagi lagi menjadi tiga dan empat task, sehingga dalam 

proses pergantian tipsaw mesin gyng rip terdapat sembilan task yang harus dilakukan. 

4. Hierarchical Task Analysis Stasiun Kerja Mesin Bare Composer 

0. Assembly menggunakan 

mesin bare composer

1. Persiapan 2. Menyalakan mesin

1.1 

Membersih

kan bare 

composer

1.2 Ubah setting 

blower dan 

selang angin, 

pastikan dalam 

tekanan 4-6 bar

1.3 Cek 

kecukupan 

oli

1.4 Cek 

belt dan 

roll

1.5 Cek 

hubungan 

selang dan 

pipa steam

2.1 Pasang 

Safety card

2.3 Pasang 

limit switch

2.4 

Pastikan 

panas 

heater 

100-130
0
C

3. Mengoprasikan mesin

3.1 Lakukan 

pengeleman dan 

pastikan posisi joint 

dirapatkan

3.2 Letakkan 

baki pada 

meja, tarik 

tuas.

3.3 Tarik 

tuas piston 

press

3.4 Cek output 

dan tata dengan 

rapi

4. Mematikan mesin

4.1 Tekan 

semua 

tombol pada 

posisi OFF

4.2 Alihkan 

tombol 

breaker pada 

tombol OFF

Plan 0. Lakukan 1-2-3 apabila proses 

produksi selesai maka lakukan 4

Plan 1. Lakukan 1.1 

kemudian 1.2,1.3,1.4 

dan 1,5 dengan urutan 

sembarang

Plan 2. Lakukan 

2.1-2.2-2.3-2.4

Plan 3. Lakukan 

3.1-3.2-3.3 

sekaligus 3.4

Plan 4. Lakukan 

4.1-4.2-4.3

1.3.1 

Tambahkan 

Oli

1.3.2 

Kurangi Oli

2.2 Tekan 

tombol ON

4.3Memasang 

safety card

Plan 1.3 Apabila oli 

kurang maka 1.3.1 apabila 

lebih maka 1.3.2 

 

Gambar 4.17 HTA proses assembly kayu pada mesin bare composer 
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Mesin bare composer merupakan mesin untuk assembly draft. Pada Gambar 4.17 

menampilkan HTA proses permesinan pada mesin bare composer berdasarkan SOP 

perusahaan yang terlampir pada Lampiran 6. Pada HTA tersebut tujuan utama dalam 

permesinan bare composer adalah untuk assembly draft dan dibagi kedalam empat task 

utama mulai dari persiapan hingga mematikan mesin. Empat task tersebut dibagi 

kembali kedalam beberapa task sehingga untuk proses di mesin bare core membutuhkan 

tujuh belas task untuk merekatkan sebuah papan draft. 

Gambar 4.18 menampilkan HTA proses pembersihan pada mesin bare composer. Pada 

goal HTA adalah membersihkan mesin bare composer yang terbagi menjadi dua task 

dan masing-masing task tersebut dibagi kembali menjadi dua task, sehingga terdapat 

empat task pada proses pembersihan mesin bare composer. Dimana task pertama yaitu 

persiapan pembersihan dibagi menjadi dua task yaitu mematikan mesin dengan 

menekan seluruh tombol OFF pada mesin, kemudian memasang safety card untuk 

kegiatan pembersihan pada mesin. Task kedua yaitu pembersihan mesin, yang dibagi 

menjadi dua task yaitu membersihakan lem yang menempel pada mesin dan 

membersihkan kerak lem dengan menggunakan alat bantu. 

0. Pembersihan mesin bare 

composer

1. Persiapan pembersihan

1.1 Mematikan 

mesin dengan 

menekan 

seluruh tombol 

OFF

1.2 

Memasang 

safety card

2. Pembersihan

2.1 Membersihakan 

sarana kerja yang 

terkena lem

2.2 Membersihkan 

kerak lem

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2

 
Gambar 4.18 HTA pembersihan mesin bare composer 

Selain proses pembersihan mesin salah satu proses permesinan yang dilakukan adalah 

kegiatan maintenance mesin yaitu pergantian tipsaw yang dilakukan beberapa kali 

dalam waktu seminggu setiap shift pagi.  
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0. Pergantian tipsaw mesin 

bare composer

2. Melepas tipsaw 

yang lama

2.1 Membuka 

bagian mesin

2.1.1 Buka 

papan jalur 

sisa potong

2.1.2 Buka 

baut pngunci 

cover

2.2 Melepas 

tipsaw

2.2.1 

Kendurkan 

baut

1. Pasang 

sarung tangan

2.2.2 Buka 

clam dan 

tipsaw

3. Memasang 

tipsaw baru

3.1 Pasang 

tipsaw dan clam

3.2 Kencangkan 

baut

Plan 0. Lakukan 1-2-3

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2

Plan 3. 

Lakukan 

3.1-3.2

Plan 2.1 

Lakukan 

2.1.1-2.1.2

Plan 2.2 

Lakukan 

221.1-2.2.2

 
Gambar 4.19 HTA pergantian tipsaw mesin double planner 

Gambar 4.19 menunjukkan HTA proses pergantian tipsaw pada mesin bare composer. 

Terdapat tiga task utama yaitu memasang sarung tangan sebagai alat perlindungan diri. 

Task kedua yaitu melepas tipsaw, dimana task ini dibagi lagi menjadi dua task yaitu 

membuka mesin bagian pelindung tipsaw yang dibagi lagi menjadi dua task yaitu 

membuka papan jalur sisa potong dan membuka baut pengunci cover. Kemudian ask 

selanjutnya adalah melepas tipsaw yang dibagi juga menjadi dua task yaitu melepas baut 

dan membuka clam dan tipsaw. Task terakhir adalah memasang tipsaw baru, dengan 

cara memasang kembali tipsaw dan clam yang baru dan kemudian mengencangkan baut. 

5. Hierarchical Task Analysis Stasiun Kerja Mesin Sander 

Stasiun kerja mesin sander merupakan stasiun kerja terakhir dalam proses pembuatan 

bare core, dimana fungsi mesin sander adalah untuk menghaluskan bahan sebelum 

proses inspeksi. Gambar 4.20 menampilkan HTA proses penghalusan bahan pada mesin 

sander berdasarkan SOP perusahaan yang terlampir pada Lampiran 7. Terdapat empat 

task dalam prosesnya yaitu persiapan, menyalakan mesin, pengoperasian mesin dan 

mematikan mesin. Dimana empat task tersebut dibagi lagi menjadi enam belas task. 
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0. Penghalusan lembaran draft 

menggunakan mesin sander

1. Persiapan
2. Menghidupkan 

mesin
3. Pengoprasian mesin 4. Mematikan mesin

3.1 Hidupkan 

tombol dumper 

ducting

3.2 Hidupkan 

kompresor

3.3 Reset 

tombol 

emergency stop

3.4 Cek kondisi 

mesin

4.1 Tekan 

tombol OFF 

pada 

breaker

4.2 

Turunkan 

setting 

mesin

4.3 Pasang 

safety 

card

1.2 Pasang 

safety card

1.1 

Membersih

kan mesin

Plan 0. Lakukan 1-2-3 apabila proses produksi 

selesai maka lakukan 4

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2-

2.3-3.4

Plan 3. 

Lakukan 

3.1-3.6 

secara 

berurutan

Plan 4. 

Lakukan 

4.1-4.2-

4.3

3.5 Tekan 

tombol ALL 

ON

3.4.1 Posisikan 

roll one way

3.4.2 Ganti 

sand papper

3.4.3 Bersihkan 

konveyor input 

dan output

2.1 

Hidupkan 

panel

2.2 

Lakukan 

zero setting

2.3 

Sesuaikan 

arah sand 

papper

3.6 Setting 

Tebal Mesin

Plan 3.4 

Lakukan 3.4.1 

– 3.4.3 secara 

berurutan

 
Gambar 4.20 HTA proses penghalusan kayu pada mesin sander 

Proses pembersihan mesin sander merupakan salah satu proses permesinan, HTA 

pembersihan mesin sander dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

0. Pembersihan mesin sander

1. Persiapan

1.1 Stop 

mesin

1.2 Pasang 

safety card

2. Pembersiahan

1.3 Berikan 

tumpuan pada 

table lifter

2.1 Semprot seluruh 

bagian mesin dengan 

angin

2.2 Bersihakan 

dengan menyalakan 

mesin

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2-1.3

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2

 
Gambar 4.21 HTA pembersihan mesin sander  
Dari Gambar 4.21 menunjukkan terdapat dua task yang terbagi lagi menjadi lima task 

dalamp proses pembersihan mesin sander, dimulai dari stop mesin hingga proses 

pembersihan feeding belt. 
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0. Pergantian cutter mesin 

sander

1. Persiapan
2. Melepasakan 

cutter lama

1.1 Turunkan 

meja

1.2 Matikan 

mesin

1.3 Pasang 

safety card

2.1 Lepasakan 

cap blower

2.2 Lepaskan 

cutter satu 

persatu

3. Memasang 

cutter baru

3.2 Tutup cap 

blower

3.1Pasang 

cutter satu 

persatu

Plan 0. Lakukan 1-2-3

Plan 1. 

Lakukan 

1.1-1.2-1.3

Plan 2. 

Lakukan 

2.1-2.2

Plan 3. 

Lakukan 

3.1-3.2

 
Gambar 4.22 HTA pergantian tipsaw mesin sander  

Gambar 4.22 merupakan HTA proses pergantian cutter pada mesin sander. Terdapat 

tiga task utama yaitu persiapan, melepaskan cutter lama, dan memasang cutter baru. 

Tiga task utama tersubut dibagi lagi menjadi tujuh task mulai dari menurunkan meja 

hingga menutup cap blower setelah mengganti cutter baru.  

6. Hierarchical Task Analysis Stasiun Kerja Putty 

Pada stasiun kerja proses putty ini merupakan satu-satunya stasiun kerja yang memiliki 

sistem pengerjaan secara manual, karena dalam stasiun kerja ini penghalusan lembaran 

draft banyak dilakukan menggunakan tenaga manusia. Pada Gambar 4.23 merupakan 

HTA proses putty. 

0. Pendempulan lembaran draft

1. Inspeksi lembaran draft yang 

mengalami cacat
2. Perbaikan

2.1 Potong bagian 

yang cacat
2.2 Tambal 

dengan lem

2.3 Amplas bagian 

yang telah ditambal

Plan 0. Lakukan 1-2

Plan 2. 

Lakukan 2.1-

2.2-2.3

 
Gambar 4.23 HTA proses pendempulan kayu pada stasiun putty 

Proses pendempulan diawali dengan inpeksi bagian lembaran draft yang tidak sesuai 

dengan standar, seperti mengalami retakan atau terdapat mata kayu. Bagian yang cacat 

tersebut kemudian dihilangkan dengan cara memotongnya menggunakan cutter secara 

manual, setelah itu dilanjutkan dengan menambal bagian tersebut menggunakan lem 

khusus dan yang terakhir adalah mengamplas bagian yang telah ditambal agar 

permukaannya halus dan rata. 
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4.3.2 Identifikasi Possible Error 

Identifikasi possible error merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan 

penguraian langkah-langkah proses operasi mesin menggunakan Hierarchical Task Analysis 

(HTA). Pada tahap identifikasi possible error hal yang dilakukan adalah mengumpulkan 

informasi mengenai pekerjaan apa saja yang dianggap berpotensi untuk terjadi human error. 

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dengan expert yaitu salah satu 

pegawai di Departemen Kesehatan dan Lingkungan yang bertanggung jawab di WW1 

dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Draft pertanyaan dan jawaban wawancara ditampilkan 

di Lampiran 8. 

1. Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Cross Cut Jumping 

Identifikasi possible error pada mesin cross cut jumping mengacu kepada tiga HTA 

yaitu HTA pemotongan kayu menggunakan mesin cross cut jumping pada Gambar 4.8, 

HTA pembersihan mesin cross cut jumping yang terdapat pada Gambar 4.9 serta HTA 

pergantian tipsaw pada mesin cross cut jumping pada Gambar 4.10. Ketiga HTA 

tersebut menjadi acuan task yang akan diidentifikasi untuk kemungkinan terjadinya 

possible error, dengan menggunakan task yang paling sederhana dikarenakan task 

tersebut mewakili langkah keseluruhan serta lebih detail dalam pengidentifikasian 

possible error yang terjadi. Contoh identifikasi possible error untuk task 1.1 Cek 

kebersihan mesin pada operasi pemotongan kayu menggunakan mesin cross cut 

jumping, possible error yang terjadi adalah operator mengabaikan kebersihan mesin, 

identifikasi ini didapatkan dari pengamatan langsung dimana saat melakukan 

pengamatan ditemukan banyak scrap yang terdapat pada stasiun mesin cross cut 

jumping baik di bawah mesin maupun di dalam mesin, serta dari hasil wawancara 

diketahui bahwa pembersihan mesin hanya dilakukan saat akan memulai 

mengoperasikan mesin di awal shift padahal terkadang ditengah proses produksi scrap 

sudah menumpuk dan pembersihan mesin tidak memiliki jadwal yang rutin. Scrap yang 

menumpuk ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan apabila terhirup oleh operator 

dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan apabila scrap tersebut masuk ke mata. 

Tabel 4.4 

Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Cross Cut Jumping 

No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping 

1.1 Membersihkan 

cross cut jumping 

Operator 

mengabaikan 

kebersihan mesin 

Timbul tumpukan scrap kayu yang 

dapat mengganggu pernapasan dan 

penglihatan operator dikarenakan 

scrap yang kecil dapat masuk ke 

hidung dan mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

1.2 Menyalakan limit 

switch 

Operator 

mengabaikan limit 

switch 

Apabila limit switch tidak berfungsi 

mesin akan terus bekerja walaupun 

ada benda asing yang masuk, 

termasuk tangan operator 

1.3 Mengencangkan 

AS pada tipsaw 

Operator kurang 

kuat untuk 

mengencangkan AS 

Tipsaw terlepas dan dapat menjatuhi 

operator 

1.4 Membersihkan 

blower 

Operator 

mengabaikan 

keadaan blower 

Blower berfungsi untuk menghisap 

scrap yang dihasilkan saat proses 

pemotongan, sehingga apabila blower 

rusak maka scrap tidak dapat terhisap 

dan bisa menyebabkan gangguan 

penglihatan dan gangguan pernapasan 

2.1 Memasang safety 

card 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

3.1 Loading material Operator 

memasukkan 

material secara 

bersamaan dalam 

jumlah besar 

Material tidak dapat terpotong dan 

bisa terpental 

3.2 Membersihkan 

konveyor 

Operator 

mengabaikan 

keadaan konveyor 

Material menumpuk dan dapat 

menjatuhi operator 

4.1 Tekan tombol 

OFF pada mesin 

Operator salah 

menekan tombol 

OFF mesin 

Mesin tetap dalam kondisi menyala 

dan dapat menyebabkan kecelakaan 

apabila operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 

proses pembersihan atau maintenance 

4.3 Memasang safety 

card 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Dapat menyebabkan kesalah pahaman 

untuk operator atau orang lain dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.1 Tekan tombol 

OFF pada mesin 

Operator salah 

menekan tombol 

OFF mesin 

Mesin akan tetap beroperasi dan dapat 

melukai operator saat melakukan 

pembersihan 

1.2 Mematikan panel 

induk 

Operator salah 

menekan tombol 

pada panel induk 

Mesin akan tetap beroperasi dan dapat 

melukai operator saat melakukan 

pembersihan 

1.3 Memasang safety 

card warna putih 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator lain selain operator yang 

memasang tidak mengetahui dengan 

kondisi mesin aktual dan dapat 

mencelakai ketika berdekatan dengan 

mesin atau mulai mengoperasikan 

mesin 

Mengganti tipsaw mesin cross cut jumping 

1.1 Mematikan panel 

induk 

Operator salah 

menekan tombol 

pada panel induk 

Mesin akan tetap beroperasi dan dapat 

melukai tangan operator saat 

melakukan pergantian tipsaw 
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No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

1.2 Memasang safety 

card warna 

kuning 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Terjadinya kesalahpahaman dengan 

kondisi mesin dan dapat mencelakai 

ketika berdekatan dengan mesin 

2.5 Kencangkan AS Operator kurang 

mengencangkan AS 

Tipsaw terlepas saat mesin 

dioperasikan  

Dalam pengoperasian, pembersihan serta pergantian tipsaw untuk mesin cross cut 

jumping terdapat 15 task yang memiliki possible error sedangkan 11 task lainnya tidak 

memiliki possible error, contohnya untuk task 2.2 pada proses pengoperasian mesin 

cross cut jumping untuk membelah kayu RST, yaitu task menghidupkan breaker pada 

tombol penel mesin, karena hanya terdapat satu breaker di panel mesin kecil 

kemungkinan operator akan salah dalam mengidentifikasi tombol breaker dan akibat 

yang ditimbulkan cenderung tidak berbahaya yaitu mesin tidak dapat menyala serta 

tombol breaker yang digunkan untuk seluruh mesin saat ini terbuat dari baha karet, 

sehingga Sangkat kecil kemungkinan tangan operator terkena sengatan listrik. Oleh 

sebab itu task 2.2 dianggap tidak memiliki possible error. 

2. Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Double Planner 

Mesin double planner merupakan mesin yang digunakan untuk meratakan permukaan 

kayu setelah diproses di mesin cross cut jumping. Penentuan task yang diidentifikasi 

untuk kemungkinan terjadi possible error serta akibat yang bisa ditimbulkan 

berdasarkan pemecahan task pada HTA di Gambar 4.11 untuk proses permesinan 

pemerataan material, Gambar 4.12 untuk proses pembersihan mesin serta Gambar 4.13 

untuk proses pergantian tipsaw pada mesin double planner. Contoh identifikasi possible 

error serta akibat yang ditimbukan untuk task 1.1.1 Memasang safety card, possible 

error yang mungkin terjadi adalah operator lupa atau salah memasang safety card, 

ketika observasi beberapa kali ditemukan bahwa safety card belum dipasang ketika 

mesin sudah beroperasi serta karena terdapat beberapa jenis safety card yang harus 

disesuakan dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Akibat yang dapat ditimbulkan 

ketika possible error terjadi adalah kesalah pahaman dari operator lain atau karyawan 

lain mengenai keadaan mesin, contohnya apabila safety card yang dipasang adalah 

safety card untuk kondisi mesin mati, padahal mesin masih dalam keadaan menyala, 

dan apabila operator ingin membersihkan mesin dan secara langsung membersihkan 

bagian dalam pisau mesin maka tangan operator bisa cedera. 
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Tabel 4.5 

Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Double Planner 
No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Pemerataan material menggunkan mesin double planner 

1.1.1 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

1.1.2 Membersihkan 

mesin 

Operator 

mengabaikan 

kebersihan mesin 

Timbul tumpukan scrap kayu yang 

dapat mengganggu pernafasan dan 

pengelihatan 

1.2.1.1 Menambahkan oli Operator kurang 

menambahkan oli 

Gear mengalami kekeringan dan 

mengalami kepanasan sehingga bisa 

menimbulkan kebakaran 

1.2.2 Cek blower Operator lalai 

dalam mengecek 

blower 

Blower tidak dapat menghisap scrap, 

sehingga scrap akan menumpuk 

pada mesin dan bisa menimbulkan 

sesak nafas pada operator 

1.2.3 Cek rangkaian 

cutter pillar 

Operator lalai 

dalam mengecek 

rangkaian cutter 

pillar 

Apabila cutter tumpul maka material 

tidak dapat terkikis dan material 

dapat terlontar kembali operator  

3.1.1 Setting tinggi pisau Operator salah 

dalam mengatur 

ketinggian pisau 

Material dapat terpental dan 

mengenai operator, dan dapat 

menyebabkan terjadinya kebakaran 

karena beban yang diterima oleh 

motor sangat berat 

3.1.2 Setting tinggi meja Operator salah 

dalam mengatur 

ketinggian meja 

Material dapat terpental dan 

mengenai operator, dan dapat 

menyebabkan terjadinya kebakaran 

karena beban yang diterima oleh 

motor sangat berat 

3.2 Cek safety cover Operator lalai tidak 

memasang safety 

cover 

Scrap material dapat mengenai 

operator 

3.4 Masukkan material Operator 

memasukkan 

material secara 

bersamaan dalam 

jumlah besar dan 

operator terlalu 

dalam 

memasukkan 

tangan 

Material tidak dapat terpotong dan 

bisa terpental serta tangan operator 

dapat terjepit 

4.1 Tekan tombol pada 

posisi OFF 

Operator salah 

menekan tombol 

OFF mesin 

Mesin tetap dalam keadaan menyala 

dan dapat menyebabkan kecelakaan 

apabila operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 

proses pembersihan atau 

maintenance 

4.2 Alihkan breaker 

pada posisi OFF 

Operator salah 

menekan tombol 

pada breaker 

Mesin tetap dalam keadaan menyala 

dan dapat menyebabkan kecelakaan 

apabila operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 
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No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

proses pembersihan atau 

maintenance 

Pembersihan mesin double planner 

1.1 Tekan semua 

tombol pada posisi 

OFF 

Operator lupa atau 

salah menekan 

tombol OFF mesin 

Mesin akan tetap beroperasi dan 

dapat melukai operator saat 

melakukan pembersihan 

1.2 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

1.3 Tunggu 73 detik 

hingga semua 

tipsaw berhenti 

Operator 

membersihan 

mesin saat tipsaw 

masih berputar 

Putaran tipsaw belum berhenti, 

memungkinkan operator terluka 

ketika proses pembersihan atau 

maintenance 

Pergantian tipsaw mesin double planner. 

1.4 Beri kain di atas 

mata pisau 

Operator lupa 

untuk memberika 

kain di atas mata 

pisau 

Tangan operator dapat cedera akibat 

terkena mata pisau 

3.3 Kencangkan baut Operator lalai 

dalam 

mengencangkan 

baut 

Tipsaw terlepas 

3.5 Pasang cover 

tipsaw 

Operator lupa 

memasang cover 

tipsaw 

Operator terkena tipsaw saat akan 

memindahkan tipsaw lama 

Dengan total 30 task yang terdapat pada HTA mesin double planner, terdapat 17 task 

yang memiliki kemungkinan possible error terjadi dengan akibat kecelakaan kerja pada 

operator. 

3. Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Gyng Rip 

Identifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan pekerja serta akbiat yang 

dapat muncul dalam pengoperasian, pembersihan serta pergantian tipsaw pada mesin 

gyng rip dilakukan pada task yang ada pada HTA pembelahan material menggunakan 

mesin gyng rip, pembersihan mesin gyng rip serta pergantian tipsaw pada mesin gyng 

rip dan dapat dilihat pada Gambar 4.14, Gambar 4.15 serta Gambar 4.16.  

Pada Tabel 4.6 merupakan identifikasi possible error serta identifikasi akibat yang dapat 

ditimbulkan apabila possible error terjadi pada mesin gyng rip. Contoh identifikasi 

possible error serta akibat yang ditimbulkan untuk task 1.1 Mengecek flexible house 

possible error yang dapat terjadi adalah ketika operator lalai dalam memasang flexible 

house hal ini dapat terjadi karena menurut sumber wawancara operator cenderung 

meremehkan hal-hal kecil yang dilakukan secara rutin sebelum mengoperasikan mesin 

sehingga akan menyebabkan scrap tidak dapat terhisap dan menyebabkan gangguan 

pengelihatan dan pernafasan. 
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Tabel 4.6 

Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Gyng Rip 
No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Membelah material menggunakan mesin gyng rip 

1.1.1 Memasang flexible 

house 

Operator lalai 

dalam mengecek 

flexible house 

Scrap tidak dapat terhisap dan 

menyebabkan gangguan penglihatan 

dan pernafasan 

1.1.2 Mengencangkan 

Tipsaw 

Operator kurang 

kuat untuk 

mengencangkan 

tipsaw 

Material tidak dapat terbelah dan 

bisa terlontar ke operator 

 

1.1.3 Menambahkan oli Operator kurang 

menambahkan oli 

Gear akan memanas dan dapat 

menyebabkan kebakaran 

1.2 Menyalakan strip 

pengaman 

Operator lalai 

dalam mengecek 

strip pengaman 

Cutter masih tetap dalam kondisi 

berputar walupun ada material asing 

yang masuk termasuk tangan 

operator 

1.3 Cek tekanan angin, 

minimal 1,5 bar 

Operator lalai 

dalam mengecek 

tekanan angin 

Kekurangan tekanan angin akan 

menyebabkan scrap tidak terhisap 

sehingga akan menyebabkan 

terjadinya penumpukan scrap yang 

dapat menimbulkan gangguan 

penglihatan dan pernapasan 

3.1.1 Setting tombol 

up/down roll 

Operator salah 

dalam mengatur 

tombol up/down 

roll 

Dimensi draft yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan yang diinginkan dan 

material dapat terpental ke operator 

3.1.2 Setting speed mesin Operator salah 

mengatur speed 

mesin 

Material dapat terpental ke operator 

3.2.1 Memasukkan 

material 

Operator 

memasukkan 

material secara 

bersamaan dalam 

jumlah besar 

Material tidak dapat terpotong dan 

bisa terpental 

4.2 Tekan tombol OFF 

pada tipsaw 

Operator salah 

dalam 

mengidentifikasi 

tombol OFF pada 

tipsaw 

Tipsaw mesin masih menyala dan 

dapat menyebabkan kecelakaan 

apabila operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 

proses pembersihan atau 

maintenance 

4.3 Tekan tombol 

mesin pada posisi 

OFF 

Operator salah 

dalam 

mengidentifikasi 

tombol OFF pada 

mesin 

Mesin tetap menyala dan dapat 

menyebabkan kecelakaan apabila 

operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 

proses pembersihan atau 

maintenance 

Pembersihan mesin gyng rip 

1.1 Tekan tombol OFF Operator salah 

dalam 

mengidentifikasi 

tombol OFF pada 

mesin 

Mesin akan tetap beroperasi dan 

dapat melukai operator saat 

melakukan pembersihan mesin 
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No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

1.2 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

Mengganti tipsaw mesin gyng rip. 

1.1 Menunggu tipsaw 

berhenti 

Operator 

mengabaikan 

keadaan tipsaw 

Putaran tipsaw beum berhenti, 

memungkinkan operator terluka 

ketika proses pembersihan atau 

maintenance 

1.2 Memasang safety 

card 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

1.3 Memastikan semua 

panel dalam 

keadaan OFF 

Operator lalai 

dalam mematikan 

seluruh panel mesin 

Mesin masih dalam kondisi menyala 

2 Memasang APD Operator lalai 

untuk memakai 

APD secara benar 

Operator dapat cedera saat 

mengganti tipsaw 

Dalam HTA yang ditampilkan pada Gambar 4.14 yaitu pembelahan material, Gambar 

4.15 pembersihan mesin serta Gambar 4.16 yaitu mengganti tipsaw mesin terdapat 28 

task, akan tetapi dalam identifikasi possible error hanya terdapat 16 task hal ini 

dikarenakan 12 task yang lain tidak memiliki peluang terjadinya possible error. 

4. Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Bare Composer 

Bare composer merupakan mesin yang digunakan untuk menggabungkan draft hasil 

dari pembelahan mesin gyng rip, setelah sebelumnya ditata terlebih dahulu dalam 

sebuah wadah. Pengidentifikasian possible error dan akibat yang dapat muncul ketika 

possible error terjadi pada mesin bare composer terdapat pada tabel 4.7 dimana task 

yang diidentifikasi merupakan task yang terdapat di Gambar 4.17 untuk proses 

assembly, Gambar 4.18 yaitu pembersihan mesin dan 4.19 untuk pergantian tipsaw 

mesin bare composer. Pada ketiga HTA tersebut terdapat total 27 task, pada 

pengidentifikasian possible error hanya terdapat 15 task hal ini dikarenakan 

kemungkinan munculnya possible error pada task yang lain sangat kecil. Contoh 

indentifikasi untuk task 1.2 yaitu memastikan tekanan angin sebesar 4-6 bar pada 

blower, possible error yang mungkin terjadi adalah operator lalai dalam mengecek 

tekanan angin yang tidak sampai 4 bar atau melebihi 6 bar. Akibat yang dapat terjadi 

apabila tekanan angin tidak sesuai adalah scrap tidak dapat terhisap oleh blower dan 

akan menimbulkan gangguan penglihatan dan pernafasan. 
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Tabel 4.7 

Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Bare Composer 
No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Assembly menggunakan mesin bare composer 

1.2 Ubah setting blower 

angin 4-6 bar 

Operator lalai 

dalam pengecekan 

blower dan tekanan 

angin 

Scrap tidak dapat terhisap dan 

menyebabkan gangguan 

pengelihatan dan pernafasan 

1.3.1 Tambahkan oli Operator lalai 

dalam pengecekan 

kecukupan oli 

Gear akan memanas dan dapat 

menyebabkan kebakaran 

2.1  Memasang safety 

card 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

2.3 Menyalakan limit 

switch 

Operator tidak 

menyalakan limit 

switch 

Cutter masih tetap dalam kondisi 

berputar walupun ada material asing 

yang masuk termasuk tanagn 

operator, sehingga dapat 

membahayakan operator 

2.4 Pastikan panas 

heater 100-130oC 

Operator lalai 

dalam pengecekan 

panas dari heater 

Kurangnya suhu dan kelebihan suhu 

akan menyebabkan kecacatan pada 

produk dan dapat memimbulkan 

kebakaran apabila suhu melebihi 

batas 

3.1 Lakukan 

pengeleman dan 

rapatkan posisi joint 

Operator salah 

dalam melakukan 

pengeleman 

Tangan operator terkena lem yang 

panas 

3.2 Letakkan baki pada 

meja, tarik tuas 

Operator tidak kuat 

dalam mengangkat 

lembaran draft 

Bare core jatuh dan dapat melukai 

kaki operator 

3.4 Tata output dengan 

rapi 

Operator terburu-

buru dalam menata 

output 

Output terjatuh dalam tumpukan, 

menyebabkan operator cidera  

4.2 Alihkan tombol 

breaker pada posisi 

OFF 

Operator lalai 

dalam menekan 

semua tombol OFF 

Mesin tetap dalam keadaan menyala 

dan dapat menyebabkan kecelakaan 

apabila operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 

proses pembersihan atau 

maintenance 

4.3 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

Pembersihan mesin bare composer 

1.1 Mematikan mesin 

dengan menekan 

seluruh tombol OFF 

Operator lalai 

dalam menekan 

semua tombol OFF 

Mesin tetap dalam keadaan menyala. 

1.2 Memasang safety 

card 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 
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No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Pergantian tipsaw mesin bare composer. 

1 Memasang sarung 

tangan 

Operator lalai 

untuk memakai 

APD secara benar 

Operator dapat cedera saat 

mengganti tipsaw 

3.1 Pasang tipsaw dan 

clam 

Operator salah 

dalam pemasangan 

tipsaw 

Tipsaw tidak terpasangan dengan 

benar dan dapat lepas 

3.2 
Kencangkan baut Operator kurang 

kencang dalam 

memasang baut 

Tipsaw tidak terpasangan dengan 

benar dan dapat lepas 

5. Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Sander 

Berdasarkan HTA permesinan mesin sander pada Gambar 4.21, Gambar 4.22, dan 

Gambar 4.23 dilakukan identifikasi possible error untuk setiap task. Contoh identifikasi 

possible error untuk task 4.1 menekan tombol OFF pada breaker, possible error yang 

dapat terjadi adalah operator salah menekan tombol OFF sehingga mesin tetap menyala, 

terdapat beberapa tombol setting yang terletak didekat tombol OFF sehingga 

kemungkinan untuk terjadinya kesalahan menekan tombol cukup besar. Apabila 

operator salah dalam menekan tombol OFF pada breaker maka mesin akan tetap dalam 

kondisi stand by atau menyala dan hal ini sangat berbahaya apabila operator secara tidak 

sengaja memasukkan tangan ke dalam mesin untuk melakukan proses pembersihan 

mesin atau proses maintenance. 

Tabel 4.8 

Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Mesin Sander 
No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Penghalusan lembaran draft menggunakan mesin sander. 

1.1 Membersihkan 

mesin 

Operator 

mengabaikan 

kebersihan mesin 

Timbul tumpukan scrap kayu yang 

dapat mengganggu pernafasan dan 

pengelihatan 

1.2 Memasang safety 

card 

Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

3.6 Setting tebal mesin Operator salah 

dalam melalukan 

setting tebal mesin 

Pemakanan terlalu tebal dapat 

menyeabbkan material terpental dan 

mencerai operator 

4.1 Tekan tombol OFF 

pada breaker 

Operator lalai 

dalam mematikan 

tombol OFF pada 

breaker 

Mesin masih tetap dalam keadaan 

menyala dan dapat menyebabkan 

kecelakaan apabila operator secara 

tidak sengaja memasukkan tangan 

ke mesin untuk proses pembersihan 

atau maintenance 

4.3 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 
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No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Pembersihan mesin sander 

1.1 Matikan seluruh 

mesin 

Operator lalai 

dalam menekan 

semua tombol OFF 

Mesin tetap dalam keadaan menyala 

dan dapat menyebabkan kecelakaan 

apabila operator secara tidak sengaja 

memasukkan tangan ke mesin untuk 

proses pembersihan 

1.2 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai ketika berdekatan 

dengan mesin 

Pergantian cutter mesin sander 

1.2 Matikan mesin Operator lalai 

dalam menekan 

semua tombol OFF 

Mesin tetap dalam keadaan menyala 

1.3 Pasang safety card Operator lupa atau 

salah memasang 

safety card 

Operator atau orang lain akan salah 

paham dengan kondisi mesin dan 

dapat mencelakai operator ketika 

berdekatan dengan mesin 

Pada Tabel 4.8 identifikasi possible error dilakukan untuk 9 task, karena 28 task yang 

tercantum pada HTA tidak semuanya memiliki possible error yang dapat terjadi dan 

yang memiliki akibat yang cukup berarti. 

6. Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Putty 

Stasiun kerja putty merupakan satu-satunya stasiun kerja yang tidak memiliki mesin, 

sehingga pekerjaan pada stasiun putty dilakukan secara manual. Pekerjaan yang 

dilakukan meliputi inspeksi, penyayatan, penambalan dan penghalusan bare core 

menggunakan amplas. Pengidentifikasian possible error dan akibat yang dapat terjadi 

pada stasiun kerja putty terdapat pada Tabel 4.9, task yang diidentifikasi berdasarkan 

pada HTA pendempulan lembaran draft yang terdapat pada Gambar 4.20. Contoh 

identifikasi possible error dan akibat yang dapat terjadi pada stasiun kerta putty adalah 

pada task 2.1 yaitu task memotong atau menyayat bagian lembaran draft yang akan 

dilalukan rework, possible error yang mungkin terjadi adalah operator lalai saat 

menyayat menggunakan cutter secara manual dikarenakan pekerjaan ini dilakukan 

terus-menerus dan dalam durasi yang lama, sehingga bisa menyebabkan kebosanan pada 

operator. Akibat yang dapat ditimbulkan adalah tangan operator mengalami cedera 

tersayat oleh cutter yang digunakan. 

Pada HTA 4.20 terdapat 4 task yang dilakukan, tetapi hanya 3 task yang terdapat pada 

identifikasi possible error. Hal ini dikarenakan task pendempulan tidak memiliki 

possible error yang mungkin terjadi, atau kemungkinan terjadinya sangat kecil karena 

bisa segera ditangani. 
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Tabel 4.9 

Identifikasi Possible Error pada Stasiun Kerja Putty 
No Task Task Possible error Akibat yang ditimbulkan 

Pendempulan lembaran draft. 

2.1 Menyayat bagian 

yang cacat 

Operator lalai 

dalam menggukan 

cutter untuk 

perkerjaan manual 

Tangan operator dapat cidera karena 

terkena cutter 

2.3 Amplas bagian 

yang telah ditambal 

Operator terkena 

lem untuk 

mendempul 

Tangan operator bisa terluka 

 

4.3.3 Perhitungan Nilai Human Error Probability (HEP) Menggunakan Metode Human 

Error Assessement and Reduction Technique (HEART) dan Fuzzy Logic 

Mengkuantifikasi human error dengan menggunakan metode HEART untuk 

mengetahui nilai Human Error Probability (HEP) ditambahkan dengan pendekatan fuzzy 

logic dapat dilakukan setelah melakukan analisis task dari seluruh proses permesinan 

menggunakan HTA dan identifikasi possible error. Dalam proses kuantifikasi human error 

menggunakan metode fuzzy HEART terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu, 

pengklasifikasian task sesuai dengan generic task, mengidentifikasi Error Producing 

Condition (EPC), penentuan nilai Assessed Proportion of Effect (APOE) menggunakan 

pendekatan fuzzy logic, perhitungan Assessed Effect (AE), dan perhitungan Human Error 

Probability (HEP) 

1. Pengklasifikasian Task Sesuai dengan Generic Task 

Pengklasifikasian task dilakukan dengan menggelompokkan task dengan merajuk pada 

task yang terdapat pada HTA atau pada tabel possible error untuk masing-masing 

workstation ke dalam Tabel 2.2 pada Bab II yang berisi Generic Task Type metode 

HEART. Generic task ini dibedakan berdasarkan karakteristik atau sifat yang 

menggambarkan tugas yang dinilai. Tahap pertama yang dilakukan dalam 

pengklasifikasian task ke dalam tabel generic task adalah mencari informasi mengenai 

task. Proses pencarian informasi dilakukan melalui wawancara dengan pegawai 

Departemen Kesehatan dan Lingkungan serta melakukan pengamatan secara langsung. 

Pada Tabel Generic Task Type metode HEART terdapat nominal human unreliability. 

Nominal human unreliability tersebut melekat atau dimiliki masing-masing Generic 

Task Type dan sudah menjadi ketetapan. Sebagai contoh task memeriksa kebersihan 

mesin termasuk kategori D, dimana task mengecek kebersihan mesin merupakan task 

yang dapat dikategorikan sebagai task yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat 

serta merupakan task yang tidak banyak membutuhkan perhatian, hal ini dikarenkan 
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pengecekan kebersihan mesin biasanya dilakukan sesaat sebelum mengoperasikan 

mesin. Setelah mengetahui klasifikasi generic task kemudian dicocokkan dengan 

nonimal human unreliability yang dimiliki oleh task tersebut dan didapatkan nilai 0,09. 

a. Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

Klasifikasi task pada workstation mesin cross cut jumping dilakukan dengan 

mencocokan task pada HTA pengoperasian, pembersihan dan pergantian tipsaw 

mesin cross cut jumping yang tercantum pada Gambar 4.8, Gambar 4.9, serta 

Gambar 4.10 yang memiliki possible error dengan Tabel 2.2 pada Bab II yang 

berisi Generic Task Type metode HEART. Pada Tabel 4.10 merupakan klasifikasi 

task pada mesin cross cut jumping. 

Tabel 4.10 

Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping 

1.1 Membersihkan cross 

cut jumping 
D 0,09 

1.2 Menyalakan limit 

switch 
H 0,00002 

1.3 Mengencangkan AS 

pada tipsaw 
D 0,09 

1.4 Membersihkan blower D 0,09 

2.1 Memasang safety card D 0,09 

3.1 Loading material E 0,02 

3.2 Cek konveyor loading 

dan unloading material 
D 0,09 

4.1 Tekan tombol OFF 

pada mesin 
F 0,003 

4.3 Memasang safety card D 0,09 

Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.1 Tekan tombol OFF 

pada mesin 
F 0,003 

1.2 Mematikan panel 

induk 
F 0,003 

1.3 Memasang safety card 

warna putih 
D 0,09 

Mengganti tipsaw mesin cross cut jumping 

1.1 Mematikan panel 

induk 
F 0,003 

1.2 Memasang safety card 

warna kuning 
D 0,09 

2.5 Kencangkan AS D 0,09 

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui dalam pengklasifikasian task pada mesin cross cut 

jumping terdapat empat task yang memiliki generic task type yaitu F, yang berarti 

task tersebut merupakan task mengembalikan atau menggeser sistem ke kondisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

semula atau baru dengan mengikuti prosedur dan beberapa pemeriksaan, selain itu 

terdapat 8 task yang masuk dalam jenis D, yaitu task yang termasuk pekerjaan yang 

cukup sederhana dilakukan dengan cepat atau membutuhkan sedikit perhatian, dan 

yang terakhir satu task masuk kedalam kategori E, yaitu termasuk ke dalam 

pekerjaan yang rutin, cepat dan sering dilakukan dengan melibatkan keterampilan 

yang rendah. 

b. Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Double Planner 

Pengklasifikasian task untuk workstation pada mesin double planner dilakukan 

untuk task pada HTA yang memiliki possible error yang telah dianalisis 

sebelumnya untuk proses pengoperasian mesin, pembersihan mesin serta 

pergantian tipsaw mesin double planner, dimana HTA tersebut tercantum pada 

Gambar 4.11 untuk pengoperasian mesin, Gambar 4.12 untuk pembersihan mesin 

serta Gambar 4.13 untuk proses pergantian tipsaw mesin. Pada Tabel 4.11 

merupakan klasifikasi task dengan menggunakan Generic Task Type serta 

dicantumkan nominal human unreliability. 

Tabel 4.11 

Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Double Planner 

No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Pemerataan material menggunkan mesin double planner 

1.1.1 Pasang safety card D 0,09 

1.1.2 Membersihkan mesin D 0,09 

1.2.1.1 Menambahkan oli H 0,00002 

1.2.2 Cek blower D 0,09 

1.2.3 Cek rangkaian cutter 

pillar 
D 0,09 

3.1.1 Setting tinggi pisau C 0,16 

3.1.2 Setting tinggi meja C 0,16 

3.2 Cek safety cover D 0,09 

3.4 Masukkan material E 0,02 

4.1 Tekan tombol pada 

posisi OFF 
F 0,003 

4.2 Alihkan breaker pada 

posisi OFF 
F 0,003 

Pembersihan mesin double planner 

1.1 Tekan semua tombol 

pada posisi OFF 
F 0,003 

1.2 Pasang safety card D 0,09 

1.3 Tunggu 73 detik hingga 

semua tipsaw berhenti 
H 0,00002 

Pergantian tipsaw mesin double planner 

1.4 Beri kain di atas mata 

pisau 
D 0,09 

3.3 Kencangkan baut D 0,09 
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No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

3.5 Pasang cover pisau D 0,09 

Dalam Tabel 4.11 terdapat 9 task yang termasuk dalam kategori D, yaitu tipe task 

yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat atau membutuhkan sedikit 

perhatian. Contohnya untuk task 1.1.1 yaitu memasang safety card, termasuk 

pekerjaan yang sederhana karena hanya melakukan satu pekerjaan dan tidak 

dilakukan secara repetitive serta hanya membutuhkan perhatian karena operator 

hanya membutuhkan sedikit perhatian untuk memilih kartu yang sesuai. Kemudian 

terdapat task yang masuk dalam ketegori F, yaitu mengembalikan atau menggeser 

sistem ke kondisi semula atau baru dengan mengikuti prosedur dan beberapa 

pemeriksaan, yang termasuk kedalam tipe task ini contohnya adalah task 4.1 yaitu 

menekan tombol OFF pada mesin, hal ini dikarenakan dengan menekan tombol 

OFF pada mesin akan menyebabkan mesin berhenti beroperasi dan bisa dilakukan 

dengan mengikuti SOP yang telah tersedia. 

c. Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Gyng Rip 

Klasifikasi task untuk workstation pada mesin gyng rip dilakukan dengan 

mengkategorikan task yang ada di HTA mesin gyng rip pada Gambar 4.14 dan 

Gambar 4.15 serta Gambar 4.16 dengan Generic Task Type yang ada pada Tabel 

2.2. Tabel 4.12 meruapakan klasifikasi task bersadarkan Generic Task Type yang 

memiliki possible error pada mesin gyng rip serta nominal human unreliability 

untuk masing-masing task yang diklasifikasikan. 

Tabel 4.12 

Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Gyng Rip 

No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Membelah material menggunakan mesin gyng rip 

1.1.1 Memasang flexible 

house 
D 0,09 

1.1.2 Mengencangkan Tipsaw D 0,09 

1.1.3 Menambahkan oli H 0,00002 

1.2 Cek strip pengaman H 0,00002 

1.3 Cek tekanan angin, 

minimal 1,5 bar 
H 0,00002 

3.1.1 Setting tombol up/down 

roll 
C 0,16 

3.1.2 Setting speed mesin C 0,16 

3.2.1 Memasukkan material E 0,02 

4.2 Tekan tombol OFF pada 

tipsaw 
F 0,003 

4.3 Tekan tombol mesin 

pada posisi OFF 
F 0,003 
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No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Pembersihan mesin gyng rip. 

1.1 Tekan tombol OFF F 0,003 

1.2 Pasang safety card D 0,09 

Mengganti tipsaw mesin gyng rip. 

1.1 Menunggu tipsaw 

berhenti 
H 0,00002 

1.2 Memasang safety card D 0,09 

1.3 Memastikan semua 

panel dalam keadaan 

OFF 

H 0,00002 

2 Memasang APD D 0,09 

 Pada Tabel klasifikasi Generic Task Type untuk workstation mesin gyng rip 

terdapat task yang termasuk kedalam tipe E, yaitu task 3.2.1 yang merupakan 

pekerjaan memasukkan material ke dalam mesin gyng rip. Task dengan tipe E 

merupakan task yang dilakukan secara rutin, cepat, dan sering dilakukan dengan 

melibatkan keterampilan yang rendah. Pekerjaan memasukkan material ke dalam 

mesin merupakan pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan ketika 

dilakukan pengamatan diketahui dalam satu menit operator melakukan pekerjaan 

memasukkan material 20 sampai 30 material. Task lainnya yang termasuk dalam 

kategori ini adalah mengambil serta menata draft yaitu output dari mesin gyng rip 

pada wadah yang telah disediakan. Adapun dalam penklasifikasian ini juga terdapat 

task yang termasuk dalam kategori H yaitu menanggapi perintah sistem dengan 

benar, meskipun ketika tersedia sistem pengawasan tambahan atau sistem 

pengawasan otomatis yang menyediakan intrepretasi yang akurat, dan yang 

termasuk dalam kategori task ini berjumlah 4 task, salah satu diantaranya adalah 

mengecek strip pengaman pada mesin, strip pengaman yang ada sudah dapat 

menampilkan keadaan mesin, sehingga operator hanya perlu mengawasi dan 

mengambil tindakan apabila terjadi sesuatu yang salah. 

d. Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Bare Composer 

Klasifikasi task untuk mesin bare composer mengacu kepada task pada HTA mesin 

bare composer, dimana task yang diklasifikasikan merupakan task yang memiliki 

possible error yang telah diidentifikasi sebelumnya pada Tabel 4.7. HTA mesin 

bare composer meliputi HTA pengoperasian mesin yaitu assembly lembaran draft 

yang ada pada Gambar 4.17, HTA pembersihan mesin pada Gambar 4.18 serta yang 

terakhir adalah HTA pergantian tipsaw mesin pada Gambar 4.19. Tabel 4.13 
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merupakan klasifikasi task pada mesin bare composer yang telah disesuaikan 

dengan Generic Task Type serta nominal human unreliability. 

Tabel 4.13 

Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Bare Composer 

No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Assembly menggunakan mesin bare composer 

1.2 Ubah setting blower 

angin 4-6 bar 
H 0,00002 

1.3.1 Tambahkan oli D 0,09 

2.1  Memasang safety card D 0,09 

2.2 Cek limit switch H 0,00002 

2.3 Pastikan panas heater 

100-130oC 
H 0,00002 

3.1 Lakukan pengeleman 

dan rapatkan posisi joint 
E 0,02 

3.2 Letakkan baki pada 

meja, tarik tuas 
E 0,02 

3.4 Tata output dengan rapi E 0,02 

4.2 Alihkan tombol breaker 

pada posisi OFF 
F 0,003 

4.3 Pasang safety card D 0,09 

Pembersihan mesin bare composer 

1.1 Mematikan mesin 

dengan menekan 

seluruh tombol OFF 

F 0,003 

1.2 Memasang safety card D 0,09 

Pergantian tipsaw mesin bare composer 

1. Memasang sarung 

tangan 
D 0,09 

3.1 Pasang tipsaw dan clam D 0,09 

3.2 Kencangkan baut D 0,09 

Klasifikasi task pada workstation mesin bare composer menghasilkan task yang 

memiliki kategori D berjumlah 7 task, yaitu task memasang safety card untuk 

pengoperasian, pembersihan serta pemasangan tipsaw mesin serta task memakai 

APD, serta mengencangkan baut untuk kegiatan pergantian tipsaw mesin. Task 

yang termasuk dalam kategori E berjumlah 3 task diantaranya yaitu melakukan 

pengeleman pada draft, memasukkan draft pada mesin, serta menata output hal ini 

dikarenakan task di atas dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang 

panjang. Selanjutnya task dengan kategori F berjumlah 2 task, yaitu task 

memastikan mesin dalam keadaan mati. 

e. Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Sander 

Seperti pada workstation mesin lainnya, klasifikasi task pada workstation mesin 

sander dilakukan dengan mencocokkan task yang ada pada HTA mesin sander 

yang tercantum dalam Gambar 4.21 untuk pengoperasian mesin, Gambar 4.22 
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pembersihan mesin, serta Gambar 4.23 untuk mengganti tipsaw mesin sander 

dengan Generic Task Type yang ada dalam Tabel 2.2. Berikut pada Tabel 4.14 

merupakan klasifikasi task pada workstation mesin sander. 

Tabel 4.14 

Pengklasifikasian Task pada Workstation Mesin Sander 

No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Penghalusan lembaran draft menggunakan mesin sander 

1.1 Membersihkan mesin D 0,09 

1.2 Memasang safety card D 0,09 

3.1 Setting tebal mesin C 0,16 

4.1 Tekan tombol OFF pada 

breaker 
F 0,003 

4.3 Pasang safety card D 0,09 

Pembersihan mesin sander 

1.1 Matikan seluruh mesin F 0,003 

1.2 Pasang safety card D 0,09 

Pergantian cutter mesin sander 

1.2 Matikan mesin F 0,003 

1.3 Pasang safety card D 0,09 

Pada Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa terdapat lima task pada pengoperasian 

mesin sander yang termasuk ke dalam katetori D, yaitu task yang termasuk 

pekerjaan yang cukup sederhana dilakukan dengan cepat atau membutuhkan sedikit 

perhatian contohnya adalah task mengecek kebersihan mesin serta memasang safety 

card. Kemudian terdapat tiga task yang termasuk dalam kategori task F, yang 

termasuk didalamnya adalah mematikan mesin dengan menekan tombol OFF dan 

terdapat satu task yang termasuk dalam ketegori C yaitu task setting mesin serta 

yang terakhir task yang masuk dalam kategori E yaitu task memasukkan material 

ke dalam mesin. 

f. Pengklasifikasian Task pada Workstation Putty 

Workstation putty merupakan satu-satunya workstation yang tidak memiliki mesin 

untuk membantu proses produksi, pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan 

manual yang hanya dilakukan dengan bantuan alat yang sederhana. 

Pengklasifikasian task juga dilakukan berdasarkan task yang terdapat pada HTA di 

Gambar 4.20 yaitu HTA proses putty yang memiliki possible error. Pada Tabel 4.15 

pengklasifikasian task dicocokan dengan generic task type serta nominal human 

unreliability. 
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Tabel 4.15 

Pengklasifikasian Task pada Workstation Putty 

No Task Task Generic Task Type 
Nominal Human 

Unreliability 

Pendempulan lembaran draft 

2.1 Potong bagian yang 

cacat 

E 0,002 

2.3 Amplas bagian yang 

telah ditambal. 

E 0,002 

Dalam pengklasifikasian task pada workstation putty, terdapat dua task yang 

termasuk pada kategori E, yaitu task yang dilakukan secara repetitive dalam jangka 

waktu yang lama, dimana task tersebut merupakan task 2.1 dan task 23 yaitu 

menyayat bagian cacat pada produk serta mengamplas bagian yang telah ditambal. 

2. Identifikasi Error Producing Condition (EPC) 

Mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya human error 

merupakan langkah lanjutan setelah mengklasifikasikan task kedalam generic task dan 

telah mengetahui nominal human unreliability. Identifikasi task dilakukan dengan 

menganalisis possible error masing-masing task yang kemudian dicocokan dengan 

Tabel 2.3 yaitu Tabel Error Producing Condition (EPC) untuk mengetahui kondisi-

kondisi yang dapat memicu terjadinya possible error tersebut. Kemudian setelah 

mengetahui jenis EPC dapat diketahui juga nilai EPC yang telah ditetapkan pada Tabel 

Error Producing Condition (EPC) metode HEART yang ada pada Bab II. Identifikasi 

EPC dilakukan dengan dengan cara pengamatan langsung pada saat proses produksi dan 

dengan melakukan wawancara dengan pegawai Departemen Kesehatan dan Lingkungan 

bagian WW1. 

a. Rekap EPC pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

Error Producing Condition (EPC) pada workstation mesin cross cut jumping 

diidentifikasi pada setiap task yang memiliki potensi possible error pada stasiun 

kerja berdasarkan pada Tabel 4.4. Identifikasi juga dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi saat ini pada stasiun kerja yang berkaitan dengan penyebab 

terjadinya kesalahan. 

Contoh identifikasi EPC untuk task 1.1 membersihkan mesin dengan possible 

error-nya adalah operator mengabaikan kebersihan mesin, possible error tersebut 

kemudian dilakukan identifikasi penyebab error dengan menggunakan tabel EPC 

yang tercantum pada Tebel 2.3. Setelah dilakukan identifikasi, terdapat dua EPC 

untuk task 1.1 yaitu EPC nomor 17 yaitu sedikit atau tidak ada pengecekan 

independen atau percobaan pada hasil dan EPC nomor 31 yaitu moral pekerja 
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rendah, hal ini dikarenakan task pembersihan mesin tidak dilakukan secara rutin 

untuk setiap awal shift dan hanya dilakukan sebentar, operator juga sering 

mengabaikan kebersihan mesin dan merasa tidak ada gangguan walaupun mesin 

dalam keadaan kotor. Tabel 4.16 merupakan rekap EPC untuk seluruh task pada 

workstation mesin Cross cut jumping. 

Tabel 4.16 

Rekap EPC pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 
No 

Task 
Task Possible error No EPC 

Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

Memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping 

1.1 Membersihkan 

cross cut 

jumping 

Operator 

mengabaikan 

kebersihan 
mesin 

1.1a 17. Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden 

atau percobaan 

pada hasil 

3 Operator dan kepala shift 

kurang intensif dalam 

melakukan pengecekan 
kebersihan mesin. Pengecekan 

kebersihan mesin hanya 

dilakukan sesaat ketika 
dimulainya pengoperasian 

mesin 

1.1b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 
dalam mematuhi SOP rendah 

dan sering kali operator 

mengabaikan keadaan sekitar 
dan melewatkan prosedur 

dikarenakan ingin segera 

menyelesaikan tugas 

1.2 Menyalakan 

limit switch 

Operator 

mengabaikan 

limit switch 

1.2a 17.  Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden 

atau percobaan 

pada hasil 

3 Operator sering melupakan 

untuk mengecek limit switch 

saat akan menghidupkan mesin 
cross cut jumping 

1.2b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator terbiasa 
menggampangkan pekerjaan 

karena pekerjaan sering 

dilakukan dan kurang 
memperhatikan SOP 

1.3 Mengencangkan 

AS pada tipsaw 

Operator 

kurang kuat 
untuk 

mengencangkan 

AS 

1.3a 17. Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator sering melupakan 

untuk mengecek kembali 
tipsaw saat akan digunakan 

1.3b 27. Adanya 

bahaya dari 
keterbatasan 

kemampuan 

fisik 

1,4 Pengencanngan AS dilakukan 

secara manual dalam setiap 
pergantian tipsaw 

1.4 Membersihkan 
blower 

Operator 
mengabaikan 

keadaan blower  

1.3a 17. Sedikit atau 
tidak ada 

pengecekan 

indenpenden 
atau percobaan 

pada hasil 

3 Kurangnya perhatian operator 
dalam melakukan pengecekan 

pada blower dan pedal pada 

mesin 

1.3b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator terbiasa 
menggampangkan pekerjaan 

karena pekerjaan sering 

dilakukan dan kurang 
memperhatikan SOP 

2.1 Memasang 

safety card 

Operator lupa 

atau salah 

memasang 
safety card 

2.1a 12. 

Ketidaksesuaian 

antara risiko 
yang terjadi 

dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

2.1b 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan. 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 

sehingga menyebabkan 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card 

2.1c 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam 
memasang safety card yang 

sesuai dengan status mesin dan 

terkadang operator lupa 
mengganti safety card. Hal ini 

disebabkan karena operator 

mengabaikan kepentingan 
pemasangan safety card 

3.1 Loading 

material 

Operator 

memasukkan 
material secara 

bersamaan 

dalam jumlah 
besar 

3.1a 21. Dorongan 

untuk 
menggunakan 

prosedur lain 

yang lebih 
berbahaya 

2 Operator cenderung tergesa-

gesa untuk memasukkan kayu 
RST dalam jumah yang bersar 

3.1b 29. Tingkat 

stress yang 

tinggi 

1,3 Stasiun kerja cross cut jumping 

memiliki tingkat kebisingan 

yang tertinggi dibandingkan 

dengan stasiun kerja yang lain, 

operator di stasiun ini 

melakukan kegiatan dengan 
intensitas repetitive yang tinggi 

sehingga operator berpeluang 
untuk mengalami kebosanan 

3.1c 34. Tidak aktif 

dalam waktu 

yang lama atau 
siklus yang 

sangat 

berulang-ulang 
pekerjaan 

dengan beban 

mental yang 
rendah 

1,1 Operator melakukan task 

loading material secara 

repetitive sehingga dapat 
menimbulkan kejenuhan 

apabila dilakukan secara lama 

dan dapat meningkatkan risiko 
stress kerja 

3.2 Membersihkan 

konveyor 

Operator 

mengabaikan 
keadaan 

konveyor 

1.3a 17. Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator jaranng dalam 

mengecek keadaan konveyor 

1.3b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator menyepelekan 

kebersihan konveyor 

dikarenakan kebiasaan operator 
yang kurang disiplin dalam 

menaati SOP 

4.1 Tekan tombol 
OFF pada mesin 

Operator salah 
menekan 

tombol OFF 

mesin 

4.1a 23. Alat yang 
tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin cross cut jumping 
memiliki tombol untuk 

mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 
mematikan satu tombol 

4.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Pada proses mematikan mesin 

operator cenderung tergesa-
gesa untuk pulang sehingga 

sering kali operator lupa 

menekan tombol OFF pada 
mesin 

4.3 Memasang 

safety card 

Operator lupa 

atau salah 

memasang 
safety card 

4.3a 12. 

Ketidaksesuaian 

antara risiko 
yang terjadi 

dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

4.3b 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan sehingga 

menyebabkan pegawai salah 
dalam mengidentifikasi safety 

card 

4.3c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam 

memasang safety card yang 
sesuai dengan status mesin dan 

terkadang operator lupa 

mengganti safety card. Hal ini 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

disebabkan karena operator 

mengabaikan kepentingan 
pemasangan safety card 

Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.1 Tekan tombol 

OFF pada mesin 

Operator salah 

menekan 
tombol OFF 

mesin 

1.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Mesin cross cut jumping 

memiliki tombol untuk 
mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

1.1b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan 
mesin, operator cenderung 

tergesa-gesa sehingga operator 

salah dalam menekan tombol 
OFF 

1.2 Mematikan 

panel induk 

Operator salah 

menekan 
tombol pada 

panel induk 

1.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Mesin cross cut jumping 

memiliki tombol untuk 
mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

1.1b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan 
mesin, operator cenderung 

tergesa-gesa sehingga operator 

salah dalam menekan tombol 
OFF 

1.3 Memasang 

safety card 
warna putih 

Operator lupa 

atau salah 
memasang 

safety card 

1.3a 12. 

Ketidaksesuaian 
antara risiko 

yang terjadi 

dengan yang 
diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 
untuk mengetahui status mesin 

1.3b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan. 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 
sehingga menyebabkan 

pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card 

1.3c 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam 
memasang safety card yang 

sesuai dengan status mesin dan 

terkadang operator lupa 
mengganti safety card. Hal ini 

disebabkan karena operator 

mengabaikan kepentingan 
pemasangan safety card 

Mengganti tipsaw mesin cross cut jumping 

1.1 Mematikan 

panel induk 

Operator salah 

menekan 
tombol pada 

panel induk 

1.1a Alat yang tidak 

dapat 
diandalkan 

1,6 Mesin cross cut jumping 

memiliki tombol untuk 
mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

1.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan 

mesin, operator cenderung 

tergesa-gesa sehingga operator 
salah dalam menekan tombol 

OFF 

1.2 Memasang 
safety card 

warna kuning 

Operator lupa 
atau salah 

memasang 

safety card 

1.2a 12. 
Ketidaksesuaian 

antara risiko 

yang terjadi 
dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 
pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

1.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 
sehingga menyebabkan 

pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card 

1.2c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam 

memasang safety card yang 

sesuai dengan status mesin dan 
terkadang operator lupa 

mengganti safety card. Hal ini 

disebabkan karena operator 
mengabaikan kepentingan 

pemasangan safety card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

2.5 Kencangkan AS Operator lalai 

dalam 
mengencangkan 

AS 

2.5a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator tidak melakukan 

cheking setelah melakukan 
pemasangan AS 

2.5b 27. Adanya 

bahaya dari 

keterbatasan 
kemampuan 

fisik 

1,4 Pengencanngan AS dilakukan 

secara manual dalam setiap 

pergantian tipsaw 

b. Rekap EPC pada Workstation Mesin Double Planner 

Identifikasi EPC pada task yang memiliki possible error untuk proses permesinan 

pada mesin double planner berdasarkan identifikasi possible error dan akibat yang 

ditimbulkan pada Tabel 4.5 dengan klasifikasi EPC yang terdapat di Tabel 2.3 pada 

Bab II. Contoh klasifikasi EPC untuk task 1.1.1 yaitu Memasang safety card untuk 

pengoperasian mesin dengan kemungkinan kesalahan yang dapat dilakukan oleh 

operator adalah operator lupa atau salah dalam memasang safety card. Possible 

error ini kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab terjadinya dengan 

menggunakan tabel EPC, hasilnya task 1.1 diklasifikasikan memiliki tiga EPC yang 

pertama adalah EPC nomor 12 yaitu ketidaksesuaian antara risiko yang terjadi 

dengan yang diperkirakan hal ini dikarenakan dari hasil wawancara banyak 

operator yang tidak mengetahui fungsi safety card. EPC yang kedua nomor 23 yaitu 

alat yang tidak dapat diandalkan dan yang terkahir adalah moral pekerja rendah 

yaitu EPC nomor 31. Pada Tabel 4.17 ditampilkan rekap EPC untuk workstation 

mesin double planner. 

Tabel 4.17 

Rekap EPC pada Workstation Mesin Double Planner 

No Task Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing 

Pemerataan material menggunkan mesin double planner 

1.1.1 Pasang safety 

card 

Operator lupa 

atau salah 

memasang 
safety card 

1.1.1a 12. 

Ketidaksesuaian 

antara risiko 
yang terjadi 

dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

1.1.1b 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 

sehingga menyebabkan 
pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card 

1.1.1c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam 

memasang safety card yang 
sesuai dengan status mesin dan 

terkadang operator lupa 

mengganti safety card. Hal ini 
disebabkan karena operator 

mengabaikan kepentingan 

pemasangan safety card 

1.1.2 Cek 

kebersihan 

mesin 

Operator 

mengabaikan 

1.1.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 

3 Operator dan kepala shift 

kurang intensif dalam 
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No Task Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing 

kebersihan 

mesin 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil. 

melakukan pengecekan 

kebersihan mesin 

1.1.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 

dalam mematuhi SOP rendah 

dan sering kali operator 
mengabaikan keadaan sekitar 

1.2.1.1 Menambahkan 

oli 

Operator 

kurang 
menambahkan 

oli 

1.2.1a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator sering kali lupa untuk 

melihat oli di box motor pada 
saat akan melakukan pekerjaan 

ketika awal shift kerja maupun 

saat ditengah shift kerja 

1.2.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 

dalam mematuhi SOP rendah 

dikarenakan operator 
cenderung mentepelekan dan 

mengira pekerjaan tersebut 

telah dilakukan oleh orang lain 

1.2.2 Cek blower Operator lalai 

dalam 

mengecek 
blower 

1.2.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden 

atau percobaan 

pada hasil 

3 Pengecekan blower hanya 

dilakukan saat awal shift kerja 

dan biasanya lupa tidak 
dilakukan 

1.2.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Oprator menyepelakan SOP 

dan mengira pekerjaan tersebut 

telah dilakukan oleh pekerja 
lainnya. 

1.2.3 Cek rangkaian 

cutter pillar 

Operator lalai 

dalam 

mengecerk 
rangkaian 

cutter, v belt 

dan rantai 

1.2.3a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden 

atau percobaan 

pada hasil 

3 Operator hanya melihat 

keadaan cutter, v belt dan 

rantai saat akan menggunakan 
bahkan terkadang lupa tidak 

dilakukan pengecekan 

1.2.3b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 

dalam mematuhi SOP rendah 

dan sering kali operator 

mengabaikan keadaan sekitar 

3.1.1 Setting tinggi 

pisau 

Operator salah 

dalam mengatur 

ketinggian 
pisau 

3.1.1a 10. Kebutuhan 

untuk 

mentransfer 
pengetahuan 

yang spesifik 

dari kegiatan ke 
kegiatan tanpa 

kehilangan 

5,5 Penentuan setting mesin 

berdasarkan ukuran material 

dari mesin cross cut jumping 
dengan ukuran material standar 

yang telah ditentukan. 

Dibuthkan informasi yang 
akurat tentang banyaknya 

order serta ukuran dari mesin 

cross cut jumping 

3.1.1b 15. Operator 

yang tidak 

berpengalaman 

3 Pergantian setting mesin dapat 

dilakukan oleh seluruh 

operator yang sedang bertugas, 
operator yang bekerja memiliki 

pengalaman kerja yang 

berbeda terdapat operator yang 
masih memiliki pengalaman 

kerja dibawah 1 tahun dan 

memiliki tugas yang sama 

dengan operator yang telah 

bekerja lebih lama 

3.1.1c 22. Sedikit 
kesempatan 

untuk melatih 

pikiran dan 
tubuh di laur 

jam kerja 

1,6 Waktu untuk training dalam 
mengatur tinggi pisau hanya 

dilakukan setahun sekali, 

sehingga operator memiliki 
waktu yang minim untuk 

menambah pengetahuannya, 

dan cenderung mendapatkan 
ilmu dari praktik pengerjaan 

langsung ketika bekerja 

3.1.1d 33. Lingkungan 

yang buruk atau 
tidak 

mendukung 

1,15 Kondisi lingkungan kerja 

buruk, diamana suhu udara 
dapat mencapai 34oC, 

pencahayaan yang minim 

untuk melakukan pekerjaan 
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No Task Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing 

yang membutuhkan ketelitian 

yaitu sekitar 70 lux 

3.1.2 Setting tinggi 
meja 

Operator salah 
dalam mengatur 

ketinggian meja 

3.1.2a 10. Kebutuhan 
untuk 

mentransfer 

pengetahuan 
yang spesifik 

dari kegiatan ke 

kegiatan tanpa 
kehilangan 

5,5 Penentuan setting mesin 
berdasarkan ukuran material 

dari mesin cross cut jumping 

dengan ukuran material standar 
yang telah ditentukan. 

Dibuthkan informasi yang 

akurat tentang banyaknya 
order serta ukuran dari mesin 

cross cut jumping 

3.1.2b 15. Operator 
yang tidak 

berpengalaman 

3 Pergantian setting mesin dapat 
dilakukan oleh seluruh 

operator yang sedang bertugas, 

operator yang bekerja memiliki 
pengalaman kerja yang 

berbeda terdapat operator yang 

masih memiliki pengalaman 
kerja dibawah 1 tahun dan 

memiliki tugas yang sama 

dengan operator yang telah 
bekerja lebih lama 

3.1.2c 22. Sedikit 

kesempatan 
untuk melatih 

pikiran dan 

tubuh di luar 
jam kerja 

1,6 Waktu untuk training setting 

mesin hanya dilakukan setahun 
sekali, sehingga operator 

memiliki waktu yang minim 

untuk menambah 
pengetahuannya, dan 

cenderung mendapatkan ilmu 

dari praktik pengerjaan 
langsung ketika bekerja 

3.1.2d 33. Lingkungan 

yang buruk atau 

tidak 
mendukung 

1,15 Kondisi lingkungan kerja 

buruk, diamana suhu udara 

dapat mencapai 34oC, 
pencahayaan yang minim 

untuk melakukan pekerjaan 

yang membutuhkan ketelitian 
yaitu sekitar 70 lux 

3.2 Cek safety 

cover 

Operator lalai 

dalam 
mengecek 

safety cover 

3.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil.  

3 Operator kurang intensif dalam 

melakukan pengecekan safety 
cover pisau 

3.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 

dalam mematuhi SOP rendah 

dan sering kali operator 
mengabaikan keadaan sekitar 

dikarenakan operator 
menganggap pekerjaan yang 

dilakukan terlalu mudah 

3.4 Masukkan 

material 

Operator 

memasukkan 
material secara 

bersamaan 

dalam jumlah 
besar 

3.4a 21. Dorongan 

untuk 
menggunakan 

prosedur lain 

yang lebih 
berbahaya 

2 Operator memasukkan lebih 

dari satu material dengan 
menggunakan tangan ke dalam 

mesin 

3.4b 29. Tingkat 

stress yang 
tinggi 

1,3 Lokasi workstation mesin 

double planner berdekatan 
dengan lokasi workstation 

mesin cross cut jumping 

sehingga di workstation mesin 
double planner juga 

mengalami kebisingan yang 

dapat menyebabkan stress 
pada pekerja 

3.4c 34. Tidak aktif 

dalam waktu 

yang lama atau 
siklus yang 

sangat 

berulang-ulang 
pekerjaan 

1,1 Pekerjaan memasukkan 

material ke dalam mesin 

dilakukan dengan intensitas 
yang tinggi sehingga terkadang 

operator merasa bosan dengan 

pekerjaan yang monoton 
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No Task Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing 

dengan beban 

mental yang 
rendah 

4.1 Tekan tombol 

pada posisi 

OFF 

Operator salah 

menekan 

tombol OFF 
mesin 

4.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin double planner 

memiliki tombol untuk 

mematikan mesin lebih dari 
satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

4.1b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan 
mesin, operator cenderung 

tergesa-gesa sehingga operator 

salah dalam menekan tombol 
OFF 

4.2 Alihkan 

breaker pada 

posisi OFF 

Operator salah 

menekan 

tombol pada 
breaker 

4.2a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin double planner 

memiliki tombol untuk 

mematikan mesin lebih dari 
satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol. 

4.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan 

mesin, operator cenderung 

tergesa-gesa sehingga operator 

salah dalam menekan tombol 
OFF 

Pembersihan mesin double planner 

1.1 Tekan semua 

tombol pada 
posisi OFF 

Operator lupa 

atau salah 
menekan 

tombol OFF 

mesin 

1.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Mesin double planner 

memiliki tombol untuk 
mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

1.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan 

mesin, operator cenderung 

tergesa-gesa sehingga operator 
salah dalam menekan tombol 

OFF 

1.2 Pasang safety 

card 

Operator lupa 

atau salah 
memasang 

safety card 

1.2a 12. 

Ketidaksesuaian 
antara risiko 

yang terjadi 

dengan yang 
diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 
untuk mengetahui status mesin 

1.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 
sehingga menyebabkan 

pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card 

1.2c 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam 
memasang safety card yang 

sesuai dengan status mesin dan 

terkadang operator lupa 
mengganti safety card. Hal ini 

disebabkan karena operator 
mengabaikan kepentingan 

pemasangan safety card 

1.3 Tunggu 73 

detik hingga 
semua tipsaw 

berhenti 

Operator 

mengabaikan 
keadaan tipsaw 

1.3c 21. Dorongan 

untuk 
menggunakan 

prosedur lain 

yang lebih 
berbahaya 

2 Operator tergesa-gesa untuk 

meninggalkan stasiun kerja, 
sehingga lupa untuk menunggu 

dan mengecek kembali apakah 

tipsaw sudah dalam keadaan 
mati atau belum 

Pergantian tipsaw mesin double planner 

1.4 Meletakkan 

kain di atas 
mata pisau 

Operator lupa 

untuk 
memberikan 

kain di atas 

mata pisau 

1.4c 21. Dorongan 

untuk 
menggunakan 

prosedur lain 

yang lebih 
berbahaya 

2 Operator tergesa-gesa untuk 

melepas tipsaw dan lupa untuk 
memberikan kain 

1.4c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator kurang disiplin dalam 

memathui SOP yang diberikan 

3.3 Kencangkan 
baut 

Operator lalai 
dalam 

mengencangkan 

baut 

3.3a 17.Sedikit atau 
tidak ada 

pengecekan 

indenpenden 

3 Operator tidak melakukan 
cheking setelah melakukan 

pemasangan baut 
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No Task Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing 

atau percobaan 

pada hasil 

3.3b 27. Adanya 
bahaya dari 

keterbatasan 

kemampuan 
fisik 

1,4 Pengencanngan baut dilakukan 
secara manual dalam setiap 

pergantian tipsaw 

3.5 Pasang cover 

pisau 

Operator lupa 

untuk menasang 
cover pisau 

3.3a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator tidak melakukan 

cheking setelah melakukan 
pemasangan baut selesai 

apakag cover sudah terpasang 

atau belum 

3.3b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator cenderung 

mengabaikan SOP untuk 

mengecek keadaan cover 
pisau. 

c. Rekap EPC pada Workstation Mesin Gyng Rip 

Rekap EPC pada workstation mesin gyng rip ditampilkan pada Tabel 4.18 dengan 

contoh klasifikasi task untuk task no 1.1 yaitu cek flexible house, tipsaw serta 

kecukupan oli dengan possible error adalah operator lupa atau mengabaikan 

pengecekan flexible house, tipsaw serta kecukupan oli. Hasil analisis EPC 

didapatkan terdapat dua EPC yang dapat menimbulkan terjadinya possible error 

yaitu EPC nomor 17 Sedikit atau tidak ada pengecekan indenpenden atau percobaan 

pada hasil dikarenakan pengecekan hanya dilakukan disaat awal shift saja dan tidak 

dilakukan saat proses produksi. Serta EPC nomor 31 yaitu moral pegawai rendah 

yang disebabkan pengecekan hanya dilakukan seadanya hanya dengan sekilas 

melihat kondisi tanpa dilukan pengecekan fisik.   

Tabel 4.18 

Rekap EPC pada Workstation Mesin Gyng Rip 
No 

Task 
Task Possible error No EPC 

Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

Pengoperasian mesin gyng rip 

1.1.1 Cek flexible 
house 

Operator lalai 
dalam 

mengecek 

flexible house 

1.1a 17.Sedikit atau 
tidak ada 

pengecekan 

indenpenden atau 
percobaan pada 

hasil  

3 Operator sudah mengecek 
flexible house, tipsaw serta 

kecukupan oli pada saat awal shift 

kerja hanya saja terkadang lupa 
untuk melakukan pengecekan 

disaat proses produksi berjalan 

1.1b 31. Moral pekerja 
rendah 

1,2 Operator hanya melihat tanpa 
mengecek fisik 

1.1.2 Mengencan

gkan 

Tipsaw 

Operator 

kurang kuat 

untuk 
mengencangk

an tipsaw 

1.1.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden atau 

percobaan pada 

hasil 

3 Operator tidak melakukan 

cheking setelah melakukan 

pemasangan baut pada tipsaw dan 
saat mesin akan digunakan 

1.1.2b 27. Adanya 

bahaya dari 

keterbatasan 
kemampuan fisik 

1,4 Pengencanngan baut dilakukan 

secara manual dalam setiap 

pergantian tipsaw 

1.1.3 Menambah

kan oli 

Operator 

kurang 

menambahkan 
oli 

1.1.3a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden atau 

percobaan pada 

hasil 

3 Operator sering kali lupa untuk 

melihat oli di box motor pada saat 

akan melakukan pekerjaan ketika 
awal shift kerja maupun saat 

ditengah shift kerja 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

1.1.4b 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 

dalam mematuhi SOP rendah 
dikarenakan operator cenderung 

mentepelekan dan mengira 

pekerjaan tersebut telah 
dilakukan oleh orang lain 

1.2 Menyalaka

n strip 

pengaman 

Operator lalai 

dalam 

mengecek 
strip 

pengaman 

1.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden atau 

percobaan pada 

hasil. 

3 Operator terkadang lupa untuk 

melakukan pengeceakn stip 

pengaman, dan terkadang hanya 
dilakukan  

1.2b 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Oprator menyepelakan SOP dan 

mengira pekerjaan tersebut telah 

dilakukan oleh pekerja lainnya 

1.3 Cek 
tekanan 

angin, 

minimal 1,5 

bar 

Operator lalai 
dalam 

mengecek 

tekanan angin 

1.3a 17.Sedikit atau 
tidak ada 

pengecekan 

indenpenden atau 

percobaan pada 

hasil  

3 Pengecekan tekanan angin hanya 
dilakukan sekali saat awal 

permesinan 

1.3b 31. Moral pekerja 
rendah 

1,2 Oprator menyepelekan SOP dan 
mengira pekerjaan tersebut telah 

dilakukan oleh pekerja lainnya. 

3.1.1 Setting 
tombol 

up/down 

roll 

Operator salah 
dalam 

mengatur 

tombol 
up/down roll 

3.1.1a 10. Kebutuhan 
untuk 

mentransfer 

pengetahuan 
yang spesifik dari 

kegiatan ke 

kegiatan tanpa 
kehilangan 

5,5 Dibuthkan informasi yang akurat 
tentang banyaknya order serta 

ukuran dari mesin gyng rip 

3.1.1b 15. Operator 

yang tidak 

berpengalaman 

3 Pergantian setting mesin dapat 

dilakukan oleh seluruh operator 

yang sedang bertugas, operator 
yang bekerja memiliki 

pengalaman kerja yang berbeda 

terdapat operator yang masih 

memiliki pengalaman kerja 

dibawah 1 tahun dan memiliki 

tugas yang sama dengan operator 
yang telah bekerja lebih lama 

3.1.1c 22. Sedikit 

kesempatan 
untuk melatih 

pikiran dan tubuh 

di laur jam kerja 

1,6 Waktu untuk training dalam 

mengatur tinggi pisau hanya 
dilakukan setahun sekali, 

sehingga operator memiliki 

waktu yang minim untuk 
menambah pengetahuannya, dan 

cenderung mendapatkan ilmu 

dari praktik pengerjaan langsung 
ketika bekerja 

3.1.1d 33. Lingkungan 

yang buruk atau 
tidak mendukung 

1,15 Kondisi lingkungan kerja buruk, 

diamana suhu udara dapat 
mencapai 34oC, pencahayaan 

yang minim untuk melakukan 

pekerjaan yang membutuhkan 
ketelitian yaitu sekitar 70 lux 

3.1.2 Setting 

speed mesin 

Operator salah 

mengatur 

speed mesin 

3.1.2a 15. Operator 

yang tidak 

berpengalaman 

3 Pergantian setting mesin dapat 

dilakukan oleh seluruh operator 

yang sedang bertugas, operator 
yang bekerja memiliki 

pengalaman kerja yang berbeda 

terdapat operator yang masih 
memiliki pengalaman kerja 

dibawah 1 tahun dan memiliki 

tugas yang sama dengan operator 
yang telah bekerja lebih lama 

3.1.2b 22. Sedikit 

kesempatan 
untuk melatih 

pikiran dan tubuh 

di laur jam kerja 

1,6 Waktu untuk training dalam 

mengatur tinggi pisau hanya 
dilakukan setahun sekali, 

sehingga operator memiliki 

waktu yang minim untuk 
menambah pengetahuannya, dan 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

cenderung mendapatkan ilmu 

dari praktik pengerjaan langsung 
ketika bekerja 

3.1.2c 33. Lingkungan 

yang buruk atau 

tidak mendukun 

1,15 Kondisi lingkungan kerja buruk, 

dimana suhu udara dapat 

mencapai 34oC, pencahayaan 
yang minim untuk melakukan 

pekerjaan yang membutuhkan 

ketelitian yaitu sekitar 70 lux 

3.2.1 Memasukk

an material 

Operator 

memasukkan 

material 
secara 

bersamaan 

dalam jumlah 
besar 

3.2.1a 21. Dorongan 

untuk 

menggunakan 
prosedur lain 

yang lebih 

berbahaya 

2 Operator memasukkan lebih dari 

satu material dengan 

menggunakan tangan ke dalam 
mesin 

3.2.1b 29. Tingkat stress 
yang tinggi 

1,3 Pekerja mengeluh mengalami 
kebosanan saat bekerja dengan 

waktu yang lama, dikarenakan 

pekerjaan yang sama dilakukan 

secara berulang 

3.2.1c 34. Tidak aktif 

dalam waktu 
yang lama atau 

siklus yang 

sangat berulang-
ulang pekerjaan 

dengan beban 

mental yang 
rendah 

1,1 Pekerjaan memasukkan material 

ke dalam mesin dilakukan dengan 
intensitas yang tinggi sehingga 

terkadang operator merasa bosan 

dengan pekerjaan yang monoton 

4.2 Tekan 

tombol OFF 
pada tipsaw 

Operator salah 

dalam 
mengidentifik

asi tombol 

OFF pada 
tipsaw 

4.2a 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Mesin gynv rip memiliki tombol 

untuk mematikan mesin lebih dari 
satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

4.2b 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 
sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

4.3 Tekan 

tombol 

mesin pada 

posisi OFF 

Operator salah 

dalam 

mengidentifik

asi tombol 
OFF pada 

mesin 

4.3a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin gynv rip memiliki tombol 

untuk mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

4.4b 31. Moral pekerja 
rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 
operator cenderung tergesa-gesa 

sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

Pembersihan mesin gyng rip 

1.1 Tekan 

tombol OFF 

Operator salah 

dalam 

mengidentifik
asi tombol 

OFF pada 
mesin 

1.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin gynv rip memiliki tombol 

untuk mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 
mematikan satu tombol 

1.1b 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 
sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

1.2 Pasang 
safety card 

Operator lupa 
atau salah 

memasang 

safety card 

1.2a 12. 
Ketidaksesuaian 

antara risiko 

yang terjadi 
dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 
pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

1.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan sehingga 
menyebabkan pegawai salah 

dalam mengidentifikasi safety 

card 

1.2c 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 

safety card yang sesuai dengan 

status mesin dan terkadang 
operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 

operator mengabaikan 
kepentingan pemasangan safety 

card 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

 

 

Pergantian tipsaw mesin gygn rip 

1.1 Menunggu 

tipsaw 

berhenti 

Operator 

mengabaikan 

keadaan 
tipsaw 

1.1a 21. Dorongan 

untuk 

menggunakan 
prosedur lain 

yang lebih 

berbahaya 

2 Operator tergesa-gesa untuk 

meninggalkan satsiun kerja, 

sehingga lupa untuk menunggu 
dan mengecek kembali apakah 

tipsaw sudah dalam keadaan mati 

atau belum 

1.2 Memasang 
safety card 

Operator lupa 
atau salah 

memasang 

safety card 

1.2a 12. 
Ketidaksesuaian 

antara risiko 

yang terjadi 
dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 
pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

1.2b 23. Alat yang 
tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 
berdasarkan tulisan sehingga 

menyebabkan pegawai salah 

dalam mengidentifikasi safety 

card 

1.2c 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 

safety card yang sesuai dengan 

status mesin dan terkadang 
operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 
operator mengabaikan 

kepentingan pemasangan safety 

card 

1.3 Memastika
n semua 

panel dalam 

keadaan 
OFF 

Operator lalai 
dalam 

mematikan 

seluruh panel 
mesin 

4.3a 23. Alat yang 
tidak dapat 

diandalkan. 

1,6 Mesin gynv rip memiliki tombol 
untuk mematikan mesin lebih dari 

satu, operator sering kali hanya 

mematikan satu tombol 

4.4b 31. Moral pekerja 

rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 

sehingga operator salah dalam 
menekan tombol OFF 

2 Memasang 

APD 

Operator lalai 

untuk 

memakai APD 
secara benar 

2a 21. Dorongan 

untuk 

menggunakan 
prosedur lain 

yang lebih 

berbahaya 

2 Operator tergesa-gesa untuk 

melepas tipsaw dan lupa untuk 

memasang APD yang telah 
ditentukan untuk pekerjaan 

mengganti tipsaw seperti sarung 

tangan 

2b 31. Moral pekerja 

renda 

1,2 Operator kurang disiplin dalam 

memathui SOP yang diberikan,  

d. Rekap EPC pada Workstation Mesin Bare Composer 

Pada Tabel 4.19 ditampilkan rekap EPC pada workstation mesin bare composer 

dengan contoh klasifikasi task untuk task nomor 3.1 yaitu melakukan penyusunan 

dan pengeleman draft dengan possible error adalah operator salah dalam menata 

serta mengelem draft. Hasil analisis EPC didapatkan terdapat satu EPC yang dapat 

menimbulkan terjadinya possible error yaitu EPC nomor 34 Tidak aktif dalam 

waktu yang lama atau siklus yang sangat berulang-ulang pekerjaan dengan beban 

mental yang rendah, hal ini dikarenakan proses penataan draft merupakan proses 

repetitive task yang dilakukan dengan durasi yang cepat dan dalam jangka waktu 

yang lama. 
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Tabel 4.19 

Rekap EPC pada Workstation Mesin Bare Composer 
No 

Task 
Task Possible error No EPC 

Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

1.2 Ubah setting 

blower angin 
4-6 bar 

Operator lalai 

dalam 
pengecekan 

blower 

1.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator tidak selalu melakukan 

pengecekan blower untuk setiap 
akan memulai bekerja pada setiap 

awal shift 

1.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator cenderung mengandalkan 

orang lain untuk melakukan 
pekerjaan yang dilakukan sebelum 

pengoperasian mesin 

1.3 Tambahkan 

oli 

Operator 

kurang dalam 
menambahkan 

oli 

1.3a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Pengecekan oli sudah dilakukan 

saat akan dimulai proses 
permesinan 

1.3b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator cenderung mengandalkan 

orang lain untuk melakukan 
pekerjaan yang dilakukan sebelum 

pengoperasian mesin 

2.1 Memasang 
safety card 

dan menekan 

tombol pada 
posisi ON 

Operator lupa 
atau salah 

memasang 

safety card 

1.1a 12. 
Ketidaksesuaian 

antara risiko 

yang terjadi 
dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 
pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin. 

1.1b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan sehingga 
menyebabkan pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card 

1.1c 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 
safety card yang sesuai dengan 

status mesin dan terkadang 

operator lupa mengganti safety 
card. Hal ini disebabkan karena 

operator mengabaikan kepentingan 

pemasangan safety card 

2.3 Menyalakan 
limit switch 

Operator tidak 
menyalakan 

limit switch 

2.2a 17.Sedikit atau 
tidak ada 

pengecekan 

indenpenden 
atau percobaan 

pada hasil 

3 Operator hanya melakukan 
pengecekan apabila ingat 

2.2b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator cenderung mengandalkan 
orang lain untuk melakukan 

pekerjaan yang dilakukan sebelum 

pengoperasian mesin 

2.4 Pastikan 

panas heater 

100-130oC 

Operator lalai 

dalam 

pengecekan 
panas dari 

heater 

2.3a 17.Sedikit atau 

tidak ada 

pengecekan 
indenpenden 

atau percobaan 

pada hasil. 

3 Pengecekan hanya dilakukan saat 

awal shift, dan jarang dilakukan 

saat pertegahan proses permesinan 

2.3b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator cenderung mengandalkan 

orang lain untuk melakukan 

pekerjaan yang dilakukan sebelum 

pengoperasian mesin 

3.1 Lakukan 

pengeleman 

dan rapatkan 
posisi joint 

Operator salah 

dalam 

melakukan 
pengeleman 

3.1a 34. Tidak aktif 

dalam waktu 

yang lama atau 
siklus yang 

sangat 

berulang-ulang 
pekerjaan 

dengan beban 

mental yang 
rendah 

1,1 Pekerjaan pengeleman dan 

merapatkan joint dilakukan dengan 

intensitas yang tinggi sehingga 
terkadang operator merasa bosan 

dengan pekerjaan yang monoton 

3.2 Letakkan 

baki pada 

Operator tidak 

kuat dalam 

3.2a 27. Adanya 

bahaya dari 

keterbatasan 

1,4 Operator memerlukan tenaga yang 

bersar untuk meletakkan baki yang 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

meja, Tarik 

tuas 

mengangkat 

baki 

kemampuan 

fisik 

berisi lembaran draft ke meja 

mesin bare composer 

3.4 Tata output 
dengan rapi 

Operator lalai 
dan tidak 

menata output 

dengan rapi 

3.4a 34. Tidak aktif 
dalam waktu 

yang lama atau 

siklus yang 
sangat 

berulang-ulang 

pekerjaan 
dengan beban 

mental yang 

rendah 

1,1 Pekerjaan menata material yang 
keluar dari mesin dilakukan 

dengan intensitas yang tinggi 

sehingga terkadang operator 
merasa bosan dengan pekerjaan 

yang monoton 

4.2 Alihkan 

tombol 

breaker pada 
posisi OFF 

Operator lalai 

dalam 

menekan 
semua tombol 

OFF 

4.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin bare composer memiliki 

tombol untuk mematikan mesin 

lebih dari satu, operator sering kali 
hanya mematikan satu tombol 

4.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 

sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

4.3 Pasang 

safety card 

Operator lupa 

atau salah 
memasang 

safety card 

4.2a 12. 

Ketidaksesuaian 
antara risiko 

yang terjadi 

dengan yang 
diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 
untuk mengetahui status mesin 

4.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan menyebabkan 
pegawai salah dalam 

mengidentifikasi safety card. 

4.2c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 

safety card yang sesuai dengan 
status mesin dan terkadang 

operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 
operator mengabaikan kepentingan 

pemasangan safety card 

Pembersihan mesin bare compser 

1.1 Mematikan 
mesin 

dengan 

menekan 
seluruh 

tombol OFF 

Operator lalai 
dalam 

menekan 

semua tombol 
OFF 

1.1a 23. Alat yang 
tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin bare composer memiliki 
tombol untuk mematikan mesin 

lebih dari satu, operator sering kali 

hanya mematikan satu tombol 

1.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 

sehingga operator salah dalam 
menekan tombol OFF 

1.2 Memasang 

safety card 

Operator lupa 

atau salah 

memasang 
safety card 

1.2a 12. 

Ketidaksesuaian 

antara risiko 
yang terjadi 

dengan yang 
diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

1.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan. 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan sehingga 

menyebabkan pegawai salah dalam 
mengidentifikasi safety card 

1.2c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 

safety card yang sesuai dengan 
status mesin dan terkadang 

operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 
operator mengabaikan kepentingan 

pemasangan safety card. 

Pergantian tipsaw mesin bare composer 

1. Memasang 
sarung 

tangan 

Operator lalai 
untuk 

memakai 

APD secara 
benar 

1a 21. Dorongan 
untuk 

menggunakan 

prosedur lain 
yang lebih 

berbahaya. 

2 Operator tergesa-gesa untuk 
melepas tipsaw dan lupa untuk 

memasang APD yang telah 

ditentukan untuk pekerjaan 
mengganti tipsaw seperti sarung 

tangan 

1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator kurang disiplin dalam 

memathui SOP yang diberikan 
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No 
Task 

Task Possible error No EPC 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

3.1 Pasang 

tipsaw dan 
clam 

Operator salah 

dalam 
pemasangan 

tipsaw 

3.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Operator terkadang salah dalam 

memasang tipsaw dikarenakan 
banyaknya jenis tipsaw yang 

digunakan 

3.1b 22. Sedikit 

kesempatan 
untuk melatih 

pikiran dan 

tubuh di laur 
jam kerja 

1,6 Pelatihan pengunaan mesin hanya 

dilakukan pada saat awal pekerja 
diterima di perusahan selama 3 hari 

3.2 Kencangkan 

baut 

Operator 

kurang 
kencang 

dalam 

memasang 
baut 

3.2a 17.Sedikit atau 

tidak ada 
pengecekan 

indenpenden 

atau percobaan 
pada hasil 

3 Operator tidak melakukan cheking 

setelah melakukan pemasangan 
baut 

3.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator cenderung mengabaikan 

SOP untuk mengecek keadaan baut 

apakah sudah terpasang dengan 

benar atau tidak 

e. Rekap EPC pada Workstation Mesin Sander 

Rekap EPC pada workstation mesin sander ditampilkan pada Tabel 4.20 dengan 

contoh klasifikasi task untuk task no 3.1 yaitu setting tebal mesin atau setting tinggi 

meja dengan possible error adalah operator salah melakukan perhitungan 

pemakanan maupun salah ketika melakukan setting tinggi meja. Hasil analisis EPC 

didapatkan terdapat tiga kategori EPC yang dapat menimbulkan terjadinya possible 

error yaitu EPC nomor 17 Sedikit atau tidak ada pengecekan indenpenden atau 

percobaan pada hasil, nomor 22 Sedikit kesempatan untuk melatih pikiran dan 

tubuh di luar jam kerja hal ini dikarenakan pekerja tidak mendapatkan pendalaman 

permesinan di luar jam kerja dan nomor 33 Lingkungan yang buruk atau tidak 

mendukung, karena untuk melakukan perhitungan setting mesin dibutuhkan 

suasana yang kondusif sehingga operator dapat mengingat besarnya pemakanan 

serta berapa kali pemakanan dilakukan. 

Tabel 4.20 

Rekap EPC pada Workstation Mesin Sander 
No 

Task 
Task Possible error No Epc 

Nominal 

EPC 

Kondisi Existing di Area Mesin 

Sander 

1.1 Membersihkan 
mesin 

Operator 
mengabaikan 

kebersihan 

mesin 

1.1a 17.Sedikit atau 
tidak ada 

pengecekan 

indenpenden 
atau percobaan 

pada hasil 

3 Operator dan kepala shift kurang 
intensif dalam melakukan 

pengecekan kebersihan mesin 

1.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Tingkat kedisiplinan operator 

dalam mematuhi SOP rendah dan 
sering kali operator mengabaikan 

keadaan sekitar 

1.2 Memasang 
safety card 

Operator lupa 
atau salah 

memasang 

safety card 

1.2a 12. 
Ketidaksesuaian 

antara risiko 

yang terjadi 
dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 
pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 
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No 
Task 

Task Possible error No Epc 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing di Area Mesin 

Sander 

1.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 
sehingga menyebabkan pegawai 

salah dalam mengidentifikasi 

safety card 

1.2c 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 
safety card yang sesuai dengan 

status mesin dan terkadang 

operator lupa mengganti safety 
card. Hal ini disebabkan karena 

operator mengabaikan 

kepentingan pemasangan safety 
card 

3.6 Setting tebal 

mesin 

Operator salah 

dalam 
melalukan 

setting tebal 

mesi 

3.1a 15. Operator 

yang tidak 
berpengalaman 

3 Pergantian setting mesin dapat 

dilakukan oleh seluruh operator 
yang sedang bertugas, operator 

yang bekerja memiliki 

pengalaman kerja yang berbeda 
terdapat operator yang masih 

memiliki pengalaman kerja 

dibawah 1 tahun dan memiliki 
tugas yang sama dengan operator 

yang telah bekerja lebih lama 

3.1b 22. Sedikit 
kesempatan 

untuk melatih 

pikiran dan 
tubuh di laur 

jam kerja 

1,6 Waktu untuk training dalam 
mengatur tinggi pisau hanya 

dilakukan setahun sekali, 

sehingga operator memiliki 
waktu yang minim untuk 

menambah pengetahuannya, dan 

cenderung mendapatkan ilmu 
dari praktik pengerjaan langsung 

ketika bekerja 

3.1c 33. Lingkungan 

yang buruk atau 
tidak 

mendukung 

1,15 Kondisi lingkungan kerja buruk, 

diamana suhu udara dapat 
mencapai 34oC, pencahayaan 

yang minim untuk melakukan 

pekerjaan yang membutuhkan 
ketelitian yaitu sekitar 70 lux 

4.1 Tekan tombol 

OFF pada 
breaker 

Operator lalai 

dalam 
mematikan 

tombol breaker 

4.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Mesin bare composer memiliki 

tombol untuk mematikan mesin 
lebih dari satu, operator sering 

kali hanya mematikan satu 

tombol. 

4.1b 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 
operator cenderung tergesa-gesa 

sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

4.3 Pasang safety 

card 

Operator lupa 

atau salah 

memasang 
safety card 

4.3a 12. 

Ketidaksesuaian 

antara risiko 
yang terjadi 

dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin. 

4.3b 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 

sehingga menyebabkan pegawai 
salah dalam mengidentifikasi 

safety card 

4.3c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 

safety card yang sesuai dengan 
status mesin dan terkadang 

operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 
operator mengabaikan 

kepentingan pemasangan safety 

card 

Pemebersihan mesin sander 

1.1 Matikan 

seluruh mesin 

Operator lalai 

dalam menekan 

semua tombol 
OFF 

1.1a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin bare composer memiliki 

tombol untuk mematikan mesin 

lebih dari satu, operator sering 
kali hanya mematikan satu 

tombol 
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No 
Task 

Task Possible error No Epc 
Nominal 

EPC 
Kondisi Existing di Area Mesin 

Sander 

1.1b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 
sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

1.2 Pasang safety 

card 

Operator lupa 

atau salah 
memasang 

safety card 

1.2a 12. 

Ketidaksesuaian 
antara risiko 

yang terjadi 

dengan yang 
diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 

pemasangan safety card hanya 
untuk mengetahui status mesin 

1.2b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan dan warna, 
sehingga menyebabkan pegawai 

salah dalam mengidentifikasi 

safety card 

1.2c 31. Moral 
pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 
safety card yang sesuai dengan 

status mesin dan terkadang 

operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 

operator mengabaikan 

kepentingan pemasangan safety 
card. 

 

Pergantian tipsaw mesin sander 

1.2 Matikan mesin Operator lalai 

dalam menekan 

semua tombol 
OFF 

1.2a 23. Alat yang 

tidak dapat 

diandalkan 

1,6 Mesin bare composer memiliki 

tombol untuk mematikan mesin 

lebih dari satu, operator sering 
kali hanya mematikan satu 

tombol 

1.2b 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Ketika proses mematikan mesin, 

operator cenderung tergesa-gesa 
sehingga operator salah dalam 

menekan tombol OFF 

1.3 Pasang safety 
card 

Operator lupa 
atau salah 

memasang 

safety card 

1.3a 12. 
Ketidaksesuaian 

antara risiko 

yang terjadi 

dengan yang 

diperkirakan 

4 Operator menganggap bahwa 
pemasangan safety card hanya 

untuk mengetahui status mesin 

1.3b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Safety card hanya dibedakan 

berdasarkan tulisan sehingga 
menyebabkan operator salah 

dalam mengidentifikasi safety 

card 

1.3c 31. Moral 

pekerja rendah 

1,2 Operator salah dalam memasang 

safety card yang sesuai dengan 

status mesin dan terkadang 
operator lupa mengganti safety 

card. Hal ini disebabkan karena 

operator mengabaikan 
kepentingan pemasangan safety 

card 

f. Rekap EPC pada Workstation Putty 

Rekap EPC pada workstation putty ditampilkan pada Tabel 4.21 dengan contoh 

klasifikasi task untuk task no 2.1 yaitu menyayat atau memotong bagian bare core 

yang cacat dengan possible error adalah operator lalai dalam menggunakan cutter. 

Hasil analisis EPC didapatkan terdapat tiga kategori EPC yang dapat menimbulkan 

terjadinya possible error yaitu EPC nomor 23 Alat yang tidak dapat diandalkan dan 

nomor 27 Adanya bahaya dari keterbatasan kemampuan fisik karena task ini 

dikerjakan secara manual dengan durasi waktu yang lama. 
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Tabel 4.21 

Rekap EPC pada Workstation Putty 
No 

Task 
Task Possible error No EPc 

Nominal 

EPC 
Kondisi Existing  

2.1 Potong 

bagian yang 
cacat 

Operator lalai 

dalam 
menggukan 

cutter untuk 

perkerjaan 
manual 

2.1a 21. Dorongan 

untuk 
mengguakan 

prosedur lain 

yang lebih 
berbahaya 

2 Pergantian cutter yang tumpul 

seharusnya dilakukan dengan 
menetapkan standar pergantian, 

akan tetapi saat ini operator hanya 

mengganti cutter ketika merasa 
dibutuhkan saja 

2.1b 23. Alat yang 

tidak dapat 
diandalkan 

1,6 Dalam memotong atau mencungkil 

bagain draft yang cacat operator 
hanya menggunakan cutter, alat ini 

kurang maksimal apabila operator 

ingin memtong baagian yang 
sedikit dalam 

2.1c 27. Adanya 

bahaya dari 

keterbatasan 
kemampuan 

fisik 

1,4 Dalam memotong bagian darft 

cacat yang terletak agak dalam 

operator harus memotongnya 
dengan sekuat tenaga dan hanya 

menggunakan cutter. 

2.3 Amplas 
bagian yang 

telah 

ditambal 

Tangan operator 
terkena 

potongan kayu  

2.3a 34. Tidak aktif 
dalam waktu 

yang lama atau 

siklus yang 
sangat berulang-

ulang pekerjaan 

dengan beban 
mental yang 

rendah 

1,1 Pekerjaan mengamplas material 
setelah dibubuhkan lem merupakan 

pekerjaan repetitive dan dilakukan 

dalam durasi yang lama sehingga 
berpotensi bersar untuk membuat 

operator merasa jenuh dan dapat 

menyebabkan tangan operator 
terkenya potongan kayu. 

3. Penentuan Assessed Proportion of Effect (APOE) dengan Fuzzy Logic 

Kelemahan dalam metode HEART tradisional yaitu tingginya subjektivitas pada 

penentuan nilai APOE oleh expert. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan 

pendekatan fuzzy linguistic untuk penentuan nilai APOE sebagai representasi dari 

proporsi efek yang diberikan oleh expert sehingga dapat mengurangi subjektivitas dan 

didapatkan nilai yang tepat. 

Penilaian expert dinyatakan dalam variabel linguistik dan selanjutkan dapat 

dikonversikan ke dalam fuzzy number yang ada. Kemudian dilakukan defuzzifikasi pada 

fuzzy number untuk mendapatan nilai crips dengan metode Center of Gravity (COG). 

Linguistic values dari expert dinyatakan dalam bentuk Very Low (VL), Low (L), Medium 

(M), High (H), Very High (VH) yang dideskripsikan dalam triangular fuzzy seperti pada 

Gambar 2.5 pada Bab II Tabel 4. Merupakan variabel linguistik yang dikelompokkan 

menurut proporsi atau frekuensi kesalahan. Penentuan asumsi proporsi kesalahan 

diperoleh dari data IBREP PT. KTI. 

Tabel 4.22 

Variabel Linguistik Menurut Proporsi atau Frekuensi Kesalahan 

Variabel Linguistik Keterangan 

Very Low (VL)  EPC tidak terlalu berpengaruh terhadap HEP 

Frekuensi kesalahan 0 – 4 kali tiap bulan 

Low (L)  EPC berpengaruh terhadap HEP 

Frekuensi kesalahan 5 – 9 kali tiap bulan 

Medium (M)  EPC berpengaruh terhadap HEP 

Frekuensi kesalahan 10 – 16 kali tiap bulan 
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Variabel Linguistik Keterangan 

High (H)  EPC berpengaruh terhadap HEP 

Frekuensi kesalahan 17 – 25 kali tiap bulan 

Very High (VH) EPC berpengaruh terhadap HEP 

Frekuensi kesalahan diatas 25 kali tiap bulan 

Pada Tabel 4.22 menunjukan variabel linguistik yang sesuai dengan frekuensi kesalahan 

yang terdapat di WW1 untuk proses produksi pembuatan bare core dengan melalui 6 

tahapan. Contohnya untuk variabel very low (VL) frekuensi kesalahan adalah hampir 

tidak pernah terjadi setiap bulan dan EPC tidak terlalu berpengaruh terhadap HEP, 

sedangkan untuk variabel very high (VH) frekeunsi kesalahan sangat sering terjadi 

setiap bulannya dan EPC mampu mempengaruhi HEP. Dengan nilai atribut angka 

berdasarkan pada data perusahaan dalam pengklasifikasin tingkat kecelakaan yang 

tejadi. 

Expert melakukan penilaian dalam bentuk linguistic value, selanjutnya penilaian 

tersebut dapat dikonversikan kedalam bentuk fuzzy number berdasakan nilai 

keanggotaan yang dimiliki pada masing-masing himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan 

untuk masing-masing linguistic value dapat dilihat pada Tabel 2.4 di Bab II. 

Penentuan nilai APOE didapatkan dari expert yang berjumlah 8 orang yaitu kepala shift 

di WW1 yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, pegawai dari Departemen 

Kesehatan dan Lingkungan yang khusus bertanggungjawab untuk keselamatan pekerja 

yang berada di WW1 dengan pengalaman pada bidang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja lebih dari 5 tahun, serta operator untuk masing-masing workstation dengan 

pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Kepala shift dipilih untuk menjadi expert 

dikarenakan kepala shift paham akan kodisi lapangan dimana kepala shift ikut 

memantau sekaligus terlibat langsung dengan proses produksi apabila operator 

mengalami kesulitan. Expert kedua adalah pegawai dari departemen Kesehatan dan 

Lingkungan dipilih karena memiliki tanggung jawab untuk memastikan pada WW1 

tidak terjadi kecelakaan kerja dan operator bekerja dalam kondisi yang prima serta 

expert 2 berpengalaman dengan keilmuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Expert 

terakhir adalah operator untuk masing-masing workstation, hal ini dipilih dikarenakan 

operator merupakan orang yang berpengalaman dan terlibat langsung dalam 

memjalanakan proses operasi pada mesin maupun proses produksi tanpa menggunakan 

mesin. 
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a. Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

Pada Tabel 4.23 merupakan rekap penilaian expert untuk setiap EPC pada 

workstation mesin cross cut jumping. Pada nomor EPC 1.1a untuk aktivitas 

memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping, expert 1 menilai bahwa 

frekuensi terjadinya human error adalah berada pada ketegori medium, begitu pula 

dengan expert 2 menilai bahwa frekuensi terjadinya human error adalah berada 

pada kategori medium sedangkan expert 3 menilai bahwa frekuensi terjadinya 

human error adalah berada pada kategori low. Identifikasi kategori frekuensi 

dilakukan untuk seluruh EPC yang terdapat pada proses pengoperasian mesin cross 

cut jumping. 

Tabel 4.23 

Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

No 

Task 
Possible error No EPC 

Assessed Proportion of 

Effect 

Expert 
1 

Expert 
2 

Expert 
3 

Memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping 

1.1 Operator mengabaikan 

kebersihan mesin 

1.1a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

M M L 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.2 Operator mengabaikan 

limit switch 

1.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil. 

H M M 

1.2b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.3 Operator kurang kuat 

untuk mengencangkan 

AS 

1.3a 17. Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

M H M 

1.3b 27. Adanya bahaya dari keterbatasan 

kemampuan fisik 

L M M 

1.4 Operator mengabaikan 

keadaan blower 

1.4a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

H M M 

1.4b 31. Moral pekerja rendah M L L 

2.1 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

2.1a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L M 

2.1b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M L L 

2.1c 31. Moral pekerja rendah H M L 

3.1 Operator memasukkan 

material secara 
bersamaan dalam jumlah 

besar 

3.1a 21. Dorongan untuk menggunakan 

prosedur lain yang lebih berbahaya 

VH VH M 

3.2b 29. Tingkat stess yang tinggi H VH VH 

3.2c 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 

pekerjaan dengan beban mental yang 
rendah 

H M VH 

3.2 Operator mengabaikan 

keadaan konveyor 

1.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil. 

M M H 

1.3b 31. Moral pekerja rendah M L L 

4.1 Operator salah menekan 

tombol OFF mesin 

4.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M L L 

4.1a 31. Moral pekerja rendah M L L 

4.3 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

4.3a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L M 

4.3b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M L L 

4.3c 31. Moral pekerja rendah H M L 

Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.1 Operator salah menekan 

tombol OFF mesin 

1.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H VH 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.2 1.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H VH 
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No 

Task 
Possible error No EPC 

Assessed Proportion of 
Effect 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

Operator salah menekan 
tombol pada panel induk 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.3 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.3a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L M 

1.3b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M L L 

1.3c 31. Moral pekerja rendah H M L 

Pergantian tipsaw mesin cross cut jumping 

1.1 Operator salah menekan 

tombol pada panel induk 

1.1a Alat yang tidak dapat diandalkan. H M H 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.2 Operator lupa atau salah 
memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 
terjadi dengan yang diperkirakan 

M L M 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M L L 

1.2c 31. Moral pekerja rendah H M L 

2.5 Operator lalai dalam 

mengencangkan AS 

2.5a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

M H M 

2.5b 27. Adanya bahaya dari keterbatasan 

kemampuan fisik 

M L L 

b. Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Double Planner 

Pada Tabel 4.24 merupakan rekap penilaian expert untuk setiap EPC pada 

workstation mesin double planner.  

Tabel 4.24 

Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Double Planner 

No Task Possible error No EPC 

Assessed Proportion of 

Effect 

Expert 
1 

Expert 
2 

Expert 
3 

Pemerataan material menggunkan mesin double planner. 

1.1.1 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.1.1a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L M 

1.1.1b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M M H 

1.1.1c 31. Moral pekerja rendah H M L 

1.1.2 Operator mengabaikan 

kebersihan mesin 

1.1.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil  

M M H 

1.1.2b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.2.1.1 Operator kurang 
menambahkan oli 

1.2.1a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 
indenpenden atau percobaan pada hasil  

M M H 

1.2.1b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

1.2.2 Operator lalai dalam 

mengecek blower 

1.2.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil.  

M L M 

1.2.2b 31. Moral pekerja rendah L M L 

1.2.3 Operator lalai dalam 

mengecek rangkaia 
cutter pillar 

1.2.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil.  

M L M 

1.2.3b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

3.1.1 Operator salah dalam 

mengatur ketinggian 

pisau 

3.1.1a 10. Kebutuhan untuk mentransfer 

pengetahuan yang spesifik dari kegiatan 

ke kegiatan tanpa kehilangan 

H H VH 

3.1.1b 15. Operator yang tidak berpengalaman L VL VL 

3.1.1c 22. Sedikit kesempatan untuk melatih 

pikiran dan tubuh di laur jam kerja 

H H VH 

3.1.1d 33. Lingkungan yang buruk atau tidak 

mendukung 

H M M 

3.1.2 Operator salah dalam 

mengatur ketinggian 

meja 

3.1.2a 10. Kebutuhan untuk mentransfer 

pengetahuan yang spesifik dari kegiatan 

ke kegiatan tanpa kehilangan 

H H VH 

3.1.2b 15. Operator yang tidak berpengalaman L VL VL 

3.1.2c 22. Sedikit kesempatan untuk melatih 

pikiran dan tubuh di laur jam kerja 

H H VH 

3.1.2d 33. Lingkungan yang buruk atau tidak 

mendukung 

H M M 

3.2 Operator lalai dalam 

mengecek safety cover 

3.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil.  

H M M 

3.2b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

3.4 Operator memasukkan 
material secara 

3.4a 21. Dorongan untuk menggunakan 
prosedur lain yang lebih berbahaya 

M H H 
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No Task Possible error No EPC 

Assessed Proportion of 
Effect 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

bersamaan dalam 
jumlah besar 

3.4b 29. Tingkat stress yang tinggi M H H 

3.4c 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 

pekerjaan dengan beban mental yang 
rendah 

M M H 

4.1 Operator salah menekan 

tombol OFF mesin 

4.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H VH 

4.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

4.2 Operator salah menekan 

tombol pada breaker 

4.2a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H VH 

4.2b 31. Moral pekerja rendah M L L 

Pembersihan mesin double planner 

1.1 Operator lupa atau salah 

menekan tombol OFF 

mesin 

1.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H M 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.2 Operator lupa atau salah 
memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 
terjadi dengan yang diperkirakan 

M L M 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M M H 

1.2c 31. Moral pekerja rendah H M L 

1.3 Operator mengabaikan 
keadaan tipsaw 

1.3a 21. Dorongan untuk menggunakan 
prosedur lain yang lebih berbahaya. 

M H M 

Pergantian tipsaw mesin double planner 

1.4 Operator lupa untuk 

memberika kain di atas 
mata pisau 

1.4a 21. Dorongan untuk menggunakan 

prosedur lain yang lebih berbahaya. 

M H M 

1.4b 31. Moral pekerja rendah L M VL 

3.3 Operator lalai dalam 

mengencangkan baut. 

3.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil. 

L VL L 

3.3b 31. Moral pekerja rendah L M VL 

3.5 Operator lupa untuk 
menasang cover pisau. 

3.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 
indenpenden atau percobaan pada hasil. 

M L M 

3.3b 31. Moral pekerja rendah L M VL 

c. Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Gyng Rip 

Pada Tabel 4.25 merupakan rekap penilaian expert untuk setiap EPC pada 

workstation mesin gyng rip.  

Tabel 4.25 

Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Gyng Rip 

No 

Task 
Possible error No EPC 

Assesses Proportion of 

Effect 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

Membelah material menggunakan mesin gyng rip 

1.1.1 Operator lalai dalam 

mengecek flexible house 

1.1a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil. 

M L L 

1.1b 31. Moral pekerja rendah L M VL 

1.1.2 Operator kurang kuat 

untuk mengencangkan 

tipsaw 

1.1.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

M H M 

1.1.2b 27. Adanya bahaya dari keterbatasan 

kemampuan fisik 

L M M 

1.1.3 Operator kurang 

menambahkan oli 

1.1.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

M M H 

1.1.4b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

1.2 Operator lalai dalam 
mengecek stirp 

pengaman 

1.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 
indenpenden atau percobaan pada hasil.  

H M M 

1.2b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.3 Operator lalai dalam 

mengecek tekanan angin 

1.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil.  

M VL M 

1.3b 31. Moral pekerja rendah L M VL 

3.1.1 Operator salah dalam 

mengatur tombol 

up/down roll 

3.1.1a 10. Kebutuhan untuk mentransfer 

pengetahuan yang spesifik dari kegiatan 

ke kegiatan tanpa kehilangan 

L VL L 

3.1.1b 15. Operator yang tidak berpengalaman VL VL VL 

3.1.1c 22. Sedikit kesempatan untuk melatih 

pikiran dan tubuh di laur jam kerja 

M L M 

3.1.1d 33. Lingkungan yang buruk atau tidak 

mendukung 

H M M 

3.1.2 3.1.2a 15. Operator yang tidak berpengalaman VL VL VL 
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No 

Task 
Possible error No EPC 

Assesses Proportion of 
Effect 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

Operator salah mengatur 
speed mesin 

3.1.2b 22. Sedikit kesempatan untuk melatih 
pikiran dan tubuh di laur jam kerja 

M L M 

3.1.2c 33. Lingkungan yang buruk atau tidak 

mendukung 

H M M 

3.2.1 Operator memasukkan 
material secara 

bersamaan dalam jumlah 

besar 

3.2.1a 21. Dorongan untuk menggunakan 
prosedur lain yang lebih berbahaya 

H H H 

3.2.1b 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 
pekerjaan dengan beban mental yang 

rendah 

M H VH 

3.2.1c 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 
pekerjaan dengan beban mental yang 

rendah 

VH H VH 

4.2 Operator salah dalam 
mengidentifikasi tombol 

OFF pada tipsaw 

4.2a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M H H 

4.2b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

4.3 Operator salah dalam 

mengidentifikasi tombol 
OFF pada mesin 

4.3a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M H H 

4.4b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

Pembersihan mesin gyng rip 

1.1 Operator salah dalam 
mengidentifikasi tombol 

OFF pada mesin 

1.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H H 

1.1b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

1.2 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M M L 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M M H 

1.2c 31. Moral pekerja rendah L L VL 

Pergantian tipsaw mesin gygn rip 

1.1 Operator mengabaikan 

keadaan tipsaw 

1.1a 21. Dorongan untuk menggunakan 

prosedur lain yang lebih berbahaya 

L L VL 

1.2 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M M L 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M M H 

1.2c 31. Moral pekerja rendah L L VL 

1.3 Operator lalai dalam 
mematikan seluruh panel 

mesin 

4.3a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M M H 

4.4b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

2 Operator lalai untuk 
memakai APD secara 

benar 

2a 21. Dorongan untuk menggunakan 
prosedur lain yang lebih berbahaya. 

L VL VL 

2b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

d. Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Bare Composer 

Pada Tabel 4.26 merupakan rekap penilaian expert untuk setiap EPC pada 

workstation mesin bare composer.  

Tabel 4.26 

Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Bare Composer. 

No 

Task 
Possible error No EPC 

Assessed Proporton of 

Effect 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

Assesmbly material menggunakan mesin bare composer 

1.2 Operator lalai dalam 

pengecekan blower 

1.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil.  

M VL L 

1.2b 31. Moral pekerja rendah L M M 

1.3 Operator kurang dalam 
menambahkan oli 

1.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 
indenpenden atau percobaan pada hasil.  

M VL M 

1.3b 31. Moral pekerja rendah L M L 

2.1 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.1a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L VL 

1.1b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M L VL 

1.1c 31. Moral pekerja rendah H M VL 

2.3 Operator lalai dalam 

pengecekan limit switch 

2.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil.  

M M L 

2.2b 31. Moral pekerja rendah L L L 
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No 

Task 
Possible error No EPC 

Assessed Proporton of 
Effect 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

2.4 Operator lalai dalam 
pengecekan panas dari 

heater 

2.3a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 
indenpenden atau percobaan pada hasil.  

L M M 

2.3b 31. Moral pekerja rendah L M L 

3.1 Operator salah dalam 

melakukan pengeleman 

3.1a 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 
pekerjaan dengan beban mental yang 

rendah. 

M H M 

3.2 Operator tidak kuat dalam 
mengangkat baki 

3.2a 27. Adanya bahaya dari keterbatasan 
kemampuan fisik 

H VH M 

3.4 Operator lalai dan tidak 

menata output dengan 

rapi 

3.4a 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 

pekerjaan dengan beban mental yang 
rendah 

M H M 

4.2 Operator lalai dalam 

menekan semua tombol 
OFF 

4.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M H H 

4.1b 31. Moral pekerja rendah M H H 

4.3 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

4.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L L 

4.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalka M M H 

4.2c 31. Moral pekerja rendah H M VL 

Pembersihan mesin bare compser 

1.1 Operator lalai dalam 

menekan semua tombol 
OFF 

1.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H H 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M H H 

1.2 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

M L L 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M L VL 

1.2c 31. Moral pekerja rendah H M VL 

Pergantian tipsaw mesin bare composer. 

1. Operator lalai untuk 

memakai APD secara 

benar 

1a 21. Dorongan untuk menggunakan 

prosedur lain yang lebih berbahaya 

H VH M 

1b 31. Moral pekerja rendah L H L 

3.1 Operator salah dalam 
pemasangan tipsaw 

3.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M H H 

3.1b 22. Sedikit kesempatan untuk melatih 

pikiran dan tubuh di laur jam kerja 

H M H 

3.2 Operator kurang kencang 

dalam memasang baut. 

3.2a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil. 

M H M 

3.2b 27. Adanya bahaya dari keterbatasan 

kemampuan fisik 

H H M 

e. Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Sander 

Pada Tabel 4.27 merupakan rekap penilaian expert untuk setiap EPC pada 

workstation mesin sander. 

Tabel 4.27 

Penilaian Expert terhadap setiap EPC pada Workstation Mesin Sander 

No 

Task 
Possible error No EPC 

Assessesd Proportion of 

Error 

Expert 
1 

Expert 
2 

Expert 
3 

Penghalusan material menggunakan mesin sander 

1.1 Operator mengabaikan 

kebersihan mesin 

1.1a 17.Sedikit atau tidak ada pengecekan 

indenpenden atau percobaan pada hasil 

M M M 

1.1b 31. Moral pekerja rendah M L L 

1.2 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

L M M 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. H M H 

1.2c 31. Moral pekerja rendah L L VL 

3.6 Operator salah dalam 
melalukan setting tebal 

mesin 

3.1a 15. Operator yang tidak berpengalaman L VL L 

3.1b 22. Sedikit kesempatan untuk melatih 

pikiran dan tubuh di laur jam kerja 

M VH H 

3.1c 33. Lingkungan yang buruk atau tidak 

mendukung 

M H M 

4.1 Operator lalai dalam 

mematikan tombol 

breaker 

4.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H H 

4.1b 31. Moral pekerja rendah L L VL 
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No 

Task 
Possible error No EPC 

Assessesd Proportion of 
Error 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

Penghalusan material menggunakan mesin sander 

4.3 Operator lupa atau salah 

memasang safety card 

4.3a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 

terjadi dengan yang diperkirakan 

L M M 

4.3b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. H M H 

4.3c 31. Moral pekerja rendah L L VL 

Pemebersihan mesin sander 

1.1 Operator lalai dalam 

menekan semua tombol 

OFF 

1.1a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H H 

1.1b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

1.2 Operator lupa atau salah 
memasang safety card 

1.2a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 
terjadi dengan yang diperkirakan 

L M M 

1.2b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. H M H 

1.2c 31. Moral pekerja rendah L L VL 

Pergantian tipsaw mesin sander 

1.2 Operator lalai dalam 
menekan semua tombol 

OFF 

1.2a 23. Alat yang tidak dapat diandalkan. M H H 

1.2b 31. Moral pekerja rendah L L VL 

1.3 Operator lupa atau salah 
memasang safety card 

1.3a 12. Ketidaksesuaian antara risiko yang 
terjadi dengan yang diperkirakan 

L M M 

1.3b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan H M H 

1.3c 31. Moral pekerja rendah L L VL 

f. Penilaian Expert Terhadap Setiap EPC pada Workstation Putty 

Pada Tabel 4.28 merupakan rekap penilaian expert untuk setiap EPC pada 

workstation putty. 

Tabel 4.28 

Penilaian Expert Terhadap Setiap EPC pada Workstation Putty 

No 

Task 
Possible error No EPc 

Assessesd Proportion of 

Error 

Expert 
1 

Expert 
2 

Expert 
3 

2.1 Operator lalai dalam 

menggukan cutter untuk 

perkerjaan manual. 

2.1a 21. Dorongan untuk mengguakan 

prosedur lain yang lebih berbahaya 

M H M 

2.1b 23. Alat yang tidak dapat diandalkan M H H 

2.1c 27. Adanya bahaya dari keterbatasan 
kemampuan fisik. 

H VH H 

2.3 Tangan operator terkena 

potongan kayu 

2.3a 34. Tidak aktif dalam waktu yang lama 

atau siklus yang sangat berulang-ulang 
pekerjaan dengan beban mental yang 

rendah. 

H M M 

Setelah nilai linguistik APOE didapatkan dari penilaian kedua expert, nilai linguistik 

kemudian diolah sehingga dapat diketahui angka crisp yang tepat dan sesuai. Berikut 

merupakan konversi penilaian expert 1, expert 2, dan expert 3 ke dalam fuzzy number. 

Konversi penilaian linguistik APOE menjadi angka crips berdasarkan pada Tabel 2.4 

yang tercantum pada Bab II. 

a. Konversi Penilaian Expert 1, Expert 2, serta Expert 3 ke Fuzzy Number Workstation 

Mesin Cross Cut Jumping 

Pada Tabel 4.29 ditampilkan konversi dari penilaian expert ke fuzzy number untuk 

workstation mesin cross cut jumping, contoh konversi nilai expert 1 yang terdapat 

di mesin cross cut jumping untuk task 1.1 aktivitas memotong kayu menggunakan 

mesin cross cut jumping untuk EPC yang pertama yaitu nilai linguistik APOE 

berada pada kategori M (Medium) oleh karena itu nilai tersebut dikonversikan 
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menjadi nilai himpunan fuzzy untuk nilai li, mi, serta ui masing masing 0,3. 0,5 serta 

0,7. Untuk EPC yang kedua yaitu nilai linguistik APOE berada pada kategori M 

(Medium) juga oleh karena itu nilai tersebut dikonversikan menjadi nilai himpunan 

fuzzy untuk nilai li, mi, serta ui masing masing 0,3. 0,5 serta 0,7. Nilai expert 2 

untuk task 1.1 aktivitas memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping 

untuk EPC yang pertama yaitu nilai linguistik APOE berada pada kategori M 

(Medium) oleh karena itu nilai tersebut dikonversikan menjadi nilai himpunan fuzzy 

untuk nilai li, mi, serta ui masing masing 0,3. 0,5 serta 0,7. Untuk EPC yang kedua 

yaitu nilai linguistik APOE berada pada kategori L (Low) juga oleh karena itu nilai 

tersebut dikonversikan menjadi nilai himpunan fuzzy untuk nilai li, mi, serta ui 

masing masing 0,1. 0,3 serta 0,5.Konversi juga dilakukan untuk nilai expert 3 untuk 

setiap EPC. 

Tabel 4.29 

Konversi Penilaian Expert ke Fuzzy Number Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

Memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.2 

 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.3 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.4 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

2.1 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

3.1 0,7 0,85 1 0,7 0,85 1 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 0,7 0,85 1 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,7 0,85 1 

3.2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

4.1 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

4.3 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.3 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 
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b. Konversi Penilaian Expert 1, Expert 2, serta Expert 3 ke Fuzzy Number Workstation 

Mesin Double Planner 

Pada Tabel 4.30 ditampilkan konversi penilaian expert ke fuzzy number workstation 

mesin double planner, contoh konversi nilai expert 1yang terdapat di mesin double 

planner untuk task 1.1.1 aktivitas pemerataan material untuk EPC yang pertama 

yaitu nilai linguistik APOE berada pada kategori M (Medium) oleh karena itu nilai 

tersebut dikonversikan menjadi nilai himpunan fuzzy untu nilai li, mi, serta ui 

masing masing adalah sebesar 0,3. 0,5 serta 0,7. 

Tabel 4.30 

Konversi Penilaian Expert ke Fuzzy Number Workstation Mesin Double Planner 

No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

Pemerataan material menggunkan mesin double planner. 

1.1.1 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

1.1.2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.2.1.1 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.2.2 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

1.2.3 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

3.1.1 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 

0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

3.1.2 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 

0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

3.2 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

3.4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

4.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

4.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

Pergantian tipsaw mesin cross cut jumping 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

2.5 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 
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No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

Pembersihan mesin double planner 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

1.3 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

Pergantian tipsaw mesin double planner 

1.4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

3.3 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 0,1 0,3 0,5 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

3.5 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

c. Konversi Penilaian Expert 1, Expert 2, serta Expert 3 ke Fuzzy Number Workstation 

Mesin Gyng Rip 

Pada Tabel 4.31 ditampilkan konversi penilaian expert ke fuzzy number workstation 

mesin gyng rip, contoh konversi nilai expert 1yang terdapat di mesin gyng rip untuk 

task 1.2 aktivitas membelah material untuk EPC yang pertama yaitu nilai linguistik 

APOE berada pada kategori H (High) oleh karena itu nilai tersebut dikonversikan 

menjadi nilai himpunan fuzzy untu nilai li, mi, serta ui masing masing 0,5. 0,7 serta 

0,9. 

Tabel 4.31 

Konversi Penilaian Expert ke Fuzzy Number Workstation Mesin Gyng Rip 

No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

Membelah material menggunakan mesin gyng rip 

1.1.1 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

1.1.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

1.1.3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.2 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.3 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

3.1.1 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 0,1 0,3 0,5 

0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 

0 0,15 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

3.1.2 0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 

0 0,15 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

3.2.1 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 
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No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

0,7 0,85 1 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 

4.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

4.3 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

Pembersihan mesin gygn rip 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

Pergantian tipsaw mesin gygn rip 

1.1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

2 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 0 0,15 0,3 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

d. Konversi Penilaian Expert 1, Expert 2, serta Expert 3 ke Fuzzy Number workstation 

mesin bare composer. 

Pada Tabel 4.32 ditampilkan konversi penilaian expert ke fuzzy number workstation 

mesin bare composer, contoh konversi nilai expert 2yang terdapat di mesin bare 

composer untuk task 1.2 aktivitas assembly material untuk EPC yang pertama yaitu 

nilai linguistik APOE berada pada kategori L (Low) oleh karena itu nilai tersebut 

dikonversikan menjadi nilai himpunan fuzzy untu nilai li, mi, serta ui masing masing 

0,1 0,3 serta 0,5. 

Tabel 4.32 

Konversi Penilaian Expert ke Fuzzy Number Workstation Mesin Bare Composer 

No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

Assesmbly material menggunakan mesin bare composer. 

1.2 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 0,1 0,3 0,5 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

1.3 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

2.1 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

2.3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

2.4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 

3.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 
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No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

3.2 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 0,3 0,5 0,7 

3.4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

4.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

4.3 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

Pembersihan mesin bare compser 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0 0,15 0,3 

Pergantian tipsaw mesin bare composer. 

1. 0,5 0,7 0,9 0,7 0,85 1 0,3 0,5 0,7 

0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 0,1 0,3 0,5 

3.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,1 0,3 0,5 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

3.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

e. Konversi Penilaian Expert 1, Expert 2, serta Expert 3 ke Fuzzy Number Workstation 

Mesin Sander 

Tabel 4.33 menampilkan konversi penilaian expert ke fuzzy number workstation 

mesin sander, contoh konversi nilai expert 1 untuk task 1.2a yaitu nilai linguistik 

APOE berada pada kategori M (Medium) oleh karena itu nilai tersebut 

dikonversikan menjadi nilai himpunan fuzzy untuk nilai li, mi, serta ui masing-

masing 0,3 0,5 serta 0,7. 

Tabel 4.33 

Konversi Penilaian Expert ke Fuzzy Number Workstation Mesin Sander 

No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

Penghalusan material menggunakan mesin sander 
1.1 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

1.2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

3.6 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 0,1 0,3 0,5 

0,3 0,5 0,7 0,7 0,85 1 0,5 0,7 0,9 

0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

4.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

4.3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

Pemebersihan mesin sander 
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No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

1.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

Pergantian tipsaw mesin sander. 

1.2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

1.3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,15 0,3 

f. Konversi Penilaian Expert 1, Expert 2, serta Expert 3 ke Fuzzy Number Workstation 

Putty 

Pada Tabel 4.34 ditampilkan konversi penilaian expert ke fuzzy number workstation 

putty, contoh konversi nilai expert 1yang terdapat di proses putty untuk task 2.1 

aktivitas menyayat material untuk EPC yang pertama yaitu nilai linguistik APOE 

berada pada kategori M (Medium) oleh karena itu nilai tersebut dikonversikan 

menjadi nilai himpunan fuzzy untu nilai li, mi, serta ui masing masing 0,3 0,5 serta 

0,7. 

Tabel 4.34 

Konversi Penilaian Expert ke Fuzzy Number Workstation Putty 
No 

Task 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

li mi ui li mi ui li mi ui 

2.1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 

0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 

2.3 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 

Pada tabel konversi menerangkan bahwa penilaian linguistic value oleh expert meliputi 

kategori low hingga kategori very high dinyatakan dalam bentuk fuzzy number. Fuzzy 

number yang digunakan pada setiap variabel linguistik mencerminkan nilai 

keanggotaan atau membership function yang telah ditentukan sebelumnya pada Tabel 

2.4. Setelah ditransformasikan menjadi masukan fuzzy, penilaian dari ketiga expert 

tersebut dirata-rata dengan menggunakan perhitungan rata-rata geometrik. Berikut 

merupakan contoh perhitungan rata-rata geometrik di li nomer task 1.1 pada operasi 

memotong kayu di mesin cross cut jumping, sesuai dengan persamaan 2-13 di Bab II. 

Xg=√∏ Xi
fi

n

i=1

n

 

      =√0,3 x0,3 x 0,1
3

= 0,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Dengan : li pada expert 1 = 0,3 

    li pada expert 2 = 0,3 

    li pada expert 3 = 0,1 

Berikut merupakan contoh perhitungan rata-rata geometrik di mi nomer task 1.1 pada 

operasi memotong kayu di mesin cross cut jumping, sesuai dengan persamaan 2-13 di 

Bab II 

Xg=√∏ Xi
fi

n

i=1

n

 

      =√0,5 x0,5 x 0,3
3

= 0,42 

Dengan : mi pada expert 1 = 0,5 

    mi pada expert 2 = 0,5 

    mi pada expert 3 = 0,3 

Berikut merupakan contoh perhitungan rata-rata geometrik di ui nomer task 1.1 pada 

operasi memotong kayu di mesin cross cut jumping, sesuai dengan persamaan 2-13 di 

Bab II 

Xg=√∏ Xi
fi

n

i=1

n

 

      =√0,7 x0,7 x 0,5
3

= 0,63 

Dengan : ui pada expert 1 = 0,7 

    ui pada expert 2 = 0,7 

    ui pada expert 3 = 0,5 

a. Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

Perhitungan rata-rata geometrik digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata 

geometrik yang telah diberikan oleh para expert. Tabel 4.35 menunjukkan rata-rata 

geometrik penilaian expert pada workstation mesin cross cut jumping. Perhitungan 

rata-rata geometrik dilakukan untuk seluruh EPC yang ada pada task. 

Tabel 4.35 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui li mi ui 

Memotong kayu menggunakan mesin 

cross cut jumping 

Memotong kayu menggunakan mesin 

cross cut jumping 

1.1a 0,21 0,42 0,63 4.3b 0,14 0,36 0,56 

1.1b 0,14 0,36 0,56 4.3c 0,25 0,47 0,68 
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No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui li mi ui 

1.2a 0,36 0,56 0,76 Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.2b 0,14 0,36 0,56 1.1a 0,47 0,67 0,86 

1.3a 0,36 0,56 0,76 1.1b 0,14 0,36 0,56 

1.3b 0,14 0,36 0,56 1.1a 0,47 0,67 0,86 

1.4a 0,36 0,56 0,76 1.1b 0,14 0,36 0,56 

1.4b 0,14 0,36 0,56 1.3a 0,21 0,42 0,63 

2.1a 0,21 0,42 0,63 1.3b 0,14 0,36 0,56 

2.1b 0,14 0,36 0,56 1.3c 0,25 0,47 0,68 

2.1c 0,25 0,47 0,68 Pergantian tipsaw mesin cross cut 

jumping 3.1a 0,53 0,71 0,89 

3.1b 0,63 0,80 0,97 1.1a 0,42 0,63 0,83 

3.1c 0,47 0,67 0,86 1.1b 0,14 0,36 0,56 

3.2a 0,63 0,80 0,97 1.2a 0,21 0,42 0,63 

3.2b 0,47 0,67 0,86 1.2b 0,14 0,36 0,56 

4.1a 0,14 0,36 0,56 1.2c 0,25 0,47 0,68 

4.1b 0,14 0,36 0,56 2.5a 0,36 0,56 0,76 

4.3a 0,21 0,42 0,63 2.5b 0,14 0,36 0,56 

b. Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Double Planner 

Tabel 4.36 menunjukkan rata-rata geometrik penilaian expert pada workstation 

mesin double planner. Perhitungan dilakukan untuk masing-masing EPC pada 

setiap task yang memiliki possible error. 

Tabel 4.36 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Double Planner 

No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui li mi ui 

Pemerataan material menggunkan mesin 

double planner. 

Pemerataan material menggunakan 

mesin double planner. 

1.1.1a 0,21 0,42 0,63 3.4a 0,42 0,63 0,83 

1.1.1b 0,36 0,56 0,76 3.4b 0,42 0,63 0,83 

1.1.1c 0,25 0,47 0,68 3.4c 0,36 0,56 0,76 

1.1.2a 0,36 0,56 0,76 4.1a 0,47 0,67 0,86 

1.1.2b 0,14 0,36 0,56 4.1b 0,14 0,36 0,56 

1.2.1.1a 0,36 0,56 0,76 4.2a 0,47 0,67 0,86 

1.2.1.1b 0,00 0,24 0,42 4.2b 0,14 0,36 0,56 

1.2.2a 0,21 0,42 0,63 Pembersihan mesin double planner 

1.2.2b 0,14 0,36 0,56 1.1a 0,36 0,56 0,76 

1.2.3a 0,21 0,42 0,63 1.1b 0,14 0,36 0,56 

1.2.3b 0,00 0,24 0,42 1.2a 0,21 0,42 0,63 

3.1.1a 0,56 0,75 0,93 1.2b 0,36 0,56 0,76 

3.1.1b 0,00 0,19 0,36 1.2c 0,25 0,47 0,68 

3.1.1c 0,56 0,75 0,93 1.3a 0,36 0,56 0,76 

3.1.1d 

0,36 0,56 0,76 

Pergantian tipsaw mesin double 

planner 

3.1.2a 0,56 0,75 0,93 1.4a 0,36 0,56 0,76 

3.1.2b 0,00 0,19 0,36 1.4b 0,00 0,28 0,47 

3.1.2c 0,56 0,75 0,93 3.3a 0,00 0,24 0,42 
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No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui li mi ui 

3.1.2d 0,36 0,56 0,76 3.3b 0,00 0,28 0,47 

3.2a 0,36 0,56 0,76 3.3a 0,00 0,28 0,47 

3.2b 0,00 0,24 0,42 3.3b 0,00 0,28 0,47 

c. Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Gyng Rip 

Tabel 4.37 menunjukkan rata-rata geometrik penilaian expert pada workstation 

mesin gyng rip. Perhitungan dilakukan untuk seluruh aktivitas baik aktivitas 

produksi yaitu membelah material, pembersihan mesin maupun pergantian tipsaw 

mesin. 

Tabel 4.37 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Gyng rip 

No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui li mi ui 

Membelah material menggunakan mesin 

gyng rip 

Membelah material menggunakan 

mesin gyng rip 

1.1.1a 0,14 0,36 0,56 4.2a 0,42 0,63 0,83 

1.1.1b 0,00 0,28 0,47 4.2b 0,00 0,24 0,42 

1.1.2a 0,36 0,56 0,76 4.3a 0,42 0,63 0,83 

1.1.2b 0,21 0,42 0,63 4.3b 0,00 0,24 0,42 

1.1.3a 0,36 0,56 0,76 Pembersihan mesin gyng rip 

1.1.3b 0,00 0,24 0,42 1.1a 0,42 0,63 0,83 

1.2a 0,36 0,56 0,76 1.1b 0,00 0,24 0,42 

1.2b 0,14 0,36 0,56 1.2a 0,21 0,42 0,63 

1.3a 0,00 0,33 0,53 1.2b 0,36 0,56 0,76 

1.3b 0,00 0,28 0,47 1.2c 0,00 0,24 0,42 

3.1.1a 0,00 0,15 0,30 Pergantian tipsaw mesin gygn rip 

3.1.1b 0,00 0,28 0,47 1.1a 0,00 0,24 0,42 

3.1.1c 0,36 0,56 0,76 1.2a 0,21 0,42 0,63 

3.1.2a 0,00 0,15 0,30 1.2b 0,36 0,56 0,76 

3.1.2b 0,00 0,28 0,47 1.2c 0,00 0,24 0,42 

3.1.2c 0,36 0,56 0,76 1.3a 0,36 0,56 0,76 

3.2.1a 0,50 0,70 0,90 1.3b 0,00 0,24 0,42 

3.2.1b 0,47 0,67 0,86 2a 0,00 0,19 0,36 

3.2.1c 0,63 0,80 0,97 2b 0,00 0,24 0,42 

d. Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Bare Composer 

Rata-rata geometrik penilaian expert pada workstation mesin bare composer 

ditampilkan pada Tabel 4.38. Perhitungan dilakukan untuk setiap EPC pada seluruh 

aktivitas. 
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Tabel 4.38 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Bare Composer 

No EPC 

Rata-rata Geometrik 

Penilaian Expert No EPC 

Rata-rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui li mi ui 

Assembly draft menggunakan mesin 

bare composer 

Assembly draft menggunakan mesin 

bare composer 

1.2a 0,00 0,28 0,47 4.3b 0,21 0,42 0,63 

1.2b 0,21 0,42 0,63 4.3c 0,00 0,33 0,53 

1.3a 0,00 0,33 0,53 Pembersihan mesin bare compser 

1.3b 0,14 0,36 0,56 1.1a 0,42 0,63 0,83 

2.1a 0,00 0,28 0,47 1.1b 0,42 0,63 0,83 

2.1b 0,00 0,28 0,47 1.2a 0,00 0,28 0,47 

2.1c 0,00 0,37 0,57 1.2b 0,00 0,28 0,47 

2.3a 0,21 0,42 0,63 1.2c 0,00 0,37 0,57 

2.3b 

0,14 0,36 0,56 

Pergantian tipsaw mesin bare 

composer 

3.1a 0,36 0,56 0,76 1a 0,47 0,67 0,86 

3.2a 0,47 0,67 0,76 1b 0,17 0,40 0,61 

3.4a 0,36 0,56 0,76 3.1a 0,25 0,47 0,68 

4.2a 0,42 0,63 0,83 3.1b 0,42 0,63 0,83 

4.2b 0,42 0,63 0,83 3.2a 0,36 0,56 0,76 

4.3a 0,00 0,24 0,42 3.2b 0,42 0,63 0,83 

e. Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Sander 

Rata-rata geometrik penilaian expert pada workstation mesin sander ditampilkan 

pada Tabel 4.39. Perhitungan dilakukan untuk setiap EPC pada seluruh aktivitas 

baik dari aktivitas produksi yaitu penghalusan material, pembersihan mesin, serta 

pergantian tipsaw mesin. 

Tabel 4.39 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Mesin Sander 

No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 
No EPC 

Rata-Rata Geometrik 

Penilaian Expert 

li mi ui  li mi ui 

Penghalusan material menggunakan 

mesin sander 

Penghalusan material menggunakan mesin 

sander 

1.1a 0,3 0,5 0,7 4.3c 0,00 0,24 0,42 

1.1b 0,14 0,36 0,56 Pemebersihan mesin sander 

1.2a 0,21 0,42 0,63 1.1a 0,42 0,63 0,83 

1.2b 0,42 0,63 0,83 1.1b 0,00 0,24 0,42 

1.2c 0,00 0,24 0,42 1.2a 0,21 0,42 0,63 

3.6a 0,00 0,24 0,42 1.2b 0,42 0,63 0,83 

3.6b 0,47 0,67 0,86 1.2c 0,00 0,24 0,42 

3.6c 0,36 0,56 0,76 Pergantian tipsaw mesin sander 

3.2a 0,56 0,75 0,93 1.2a 0,42 0,63 0,83 

4.1a 0,42 0,63 0,83 1.2b 0,00 0,24 0,42 

4.1b 0,00 0,24 0,42 1.3a 0,21 0,42 0,63 

4.3a 0,21 0,42 0,63 1.3b 0,42 0,63 0,83 

4.3b 0,42 0,63 0,83 1.3c 0,00 0,24 0,42 
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f. Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Putty 

Pada Tabel 4.40 menampilkan rata-rata geometrik penilaian expert pada 

workstation putty. Perhitungan dilakukan untuk setiap EPC pada seluruh aktivitas 

yang terdapat pada workstation putty. 

Tabel 4.40 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert pada Workstation Putty 

No  

EPC 

Rata-Rata Geometrik Penilaian Expert 

li mi ui 

2.1a 0,36 0,56 0,76 

2.1b 0,25 0,47 0,68 

2.1c 0,17 0,40 0,61 

2.3a 0,40 0,56 0,76 

Tabel rata-rata geometrik merupakan hasil perhitungan rata-rata geometrik dari fuzzy 

number untuk seluruh expert. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan nilai fuzzy 

number rata-rata. Setelah itu dilakukan proses defuzzifikasi untuk mengubah masukan 

fuzzy menjadi masukan tegas (crips). Hasil defuzzifikasi menyatakan nilai dari (APOE). 

Berikut merupakan contoh perhitungan defuzzifikasi pada pada hasil rata-rata geometrik 

EPC 1a untuk proses memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping dengan 

menggunakan persamaan 2-14 pada Bab II. 

Fi  =
(ui-li)+(mi-li)

3
+li 

      =
(0,63-0,21)+(0,42-0,21)

3
+0,21 

      = 0,418 

4. Perhitungan Assessed Effect 

Setelah mendapatkan nilai APOE, dilakukan perhitungan Assessed Effect (AE). 

Perhitungan AE ini dilakukan pada masing-masing EPC. Contoh perhitungan AE EPC 

1a untuk proses memotong kayu menggunakan mesin cross cut jumping yang merujuk 

pada persamaan 2-1 pada Bab II. 

AE = [(ba-1) x ca + 1)] 

       = [(3-1) x 0,41 +1)] 

       = 1,837 

Berikut ini disajikan rekap hasil perhitungan defuzzifikasi penentuan nilai APOE dan 

perhitungan AE untuk masing-masing EPC. 

a. Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

Perhitungan nilai AE untuk setiap EPC di workstation mesin cross cut jumping 

ditampilkan pada Tabel 4.41. 
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Tabel 4.41 

Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

EPC APOE 
Nominal 

EPC 
AE EPC APOE 

Nominal 

EPC 
AE 

Memotong kayu menggunakan mesin 

cross cut jumping 

Memotong kayu menggunakan mesin 

cross cut jumping 

1.1a 0,418 3 1,837 4.3b 0,353 1,6 1,212 

1.1b 0,353 1,2 1,071 4.3c 0,466 1,2 1,093 

1.2a 0,559 3 2,117 Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.2b 0,353 1,2 1,071 1.1a 0,666 1,6 1,399 

1.3a 0,559 3 2,117 1.1b 0,353 1,2 1,071 

1.3b 0,353 1,4 1,141 1.2a 0,666 1,6 1,399 

1.4a 0,559 3 2,117 1.2b 0,353 1,2 1,071 

1.4b 0,353 1,2 1,071 1.3a 0,418 4 2,255 

2.1a 0,418 4 2,255 1.3b 0,353 1,6 1,212 

2.1b 0,353 1,6 1,212 1.3c 0,466 1,2 1,093 

2.1c 0,466 1,2 1,093 Pergantian tipsaw mesin cross cut 

jumping 3.1a 0,709 2 1,709 

3.1b 0,796 1,3 1,239 1.1a 0,625 1,6 1,375 

3.1c 0,666 1,1 1,067 1.1b 0,353 1,2 1,071 

3.2a 0,559 3 2,117 1.2a 0,418 4 2,255 

3.2b 0,353 1,2 1,071 1.2b 0,353 1,6 1,212 

4.1a 0,353 1,6 1,212 1.2c 0,466 1,2 1,093 

4.1b 0,353 1,2 1,071 2.5a 0,559 3 2,117 

4.3a 0,418 4 2,255 2.5b 0,353 1,2 1,071 

b. Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Double Planner 

Perhitungan nilai AE untuk setiap EPC di workstation mesin double planner 

ditampilkan pada Tabel 4.42. Perhitungan dilakukan untuk seluruh aktivitas yang 

terdapat pada mesin double planner yaitu aktivitas pengoperasian mesin, 

pembersihan mesin serta pergantian tipsaw mesin. 

Tabel 4.42 

Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Double Planner 

EPC APOE 
Nominal 

EPC 
AE EPC APOE 

Nominal 

EPC 
AE 

Pemerataan material menggunkan 

mesin double planner. 

Pemerataan material menggunkan 

mesin double planner. 

1.1.1a 0,418 4 2,255 3.4a 0,625 2 1,625 

1.1.1b 0,559 1,6 1,335 3.4b 0,625 1,3 1,188 

1.1.1c 0,466 1,2 1,093 3.4c 0,559 1,1 1,056 

1.1.2a 0,559 3 2,117 4.1a 0,666 1,6 1,399 

1.1.2b 0,353 1,2 1,071 4.1b 0,353 1,2 1,071 

1.2.1.1a 0,559 3 2,117 4.2a 0,666 1,6 1,399 

1.2.1.1b 0,220 1,2 1,044 4.2b 0,353 1,2 1,071 

1.2.2a 0,418 3 1,837 Pembersihan mesin double planner 

1.2.2b 0,353 1,2 1,071 1.1a 0,559 1,6 1,335 

1.2.3a 0,418 3 1,837 1.1b 0,353 1,2 1,071 

1.2.3b 0,220 1,2 1,044 1.2a 0,418 4 2,255 

3.1.1a 0,746 5,5 4,357 1.2b 0,559 1,6 1,330 

3.1.1b 0,182 3 1,363 1.2c 0,466 1,2 1,093 

3.1.1c 0,746 1,6 1,448 1.3a 0,559 2 1,559 
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EPC APOE 
Nominal 

EPC 
AE EPC APOE 

Nominal 

EPC 
AE 

3.1.1d 0,559 1,15 1,084 Pergantian tipsaw mesin double planner 

3.1.2a 0,746 5,5 4,357 1.4a 0,559 2 1,559 

3.1.2b 0,182 3 1,363 1.4b 0,251 1,2 1,050 

3.1.2c 0,746 1,6 1,448 3.3a 0,220 3 1,440 

3.1.2d 0,559 1,15 1,084 3.3b 0,251 1,2 1,050 

3.2a 0,559 3 2,117 3.3a 0,251 3 1,503 

3.2b 0,220 1,2 1,044 3.3b 0,251 1,2 1,050 

c. Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Gyng Rip 

Perhitungan nilai AE dilakukan untuk seluruh aktivitas yang terdapat pada mesin 

gyng rip yaitu aktivitas pengoperasian mesin, pembersihan mesin serta pergantian 

tipsaw mesin. Nilai AE untuk setiap EPC di workstation mesin gyng rip ditampilkan 

pada Tabel 4.43. 

Tabel 4.43 

Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Gyng Rip 

EPC APOE 
Nominal 

EPC 
AE EPC APOE 

Nominal 

EPC 
AE 

Membelah material dengan mesin gyng 

rip 

Pembersihan mesin gyng rip 

1.1.1a 0,353 3 1,706 4.2a 0,625 1,6 1,375 

1.1.1b 0,251 1,2 1,050 4.2b 0,220 1,2 1,044 

1.1.2a 0,559 3 2,117 4.3a 0,625 1,6 1,375 

1.1.2b 0,418 1,4 1,167 4.3b 0,220 1,2 1,044 

1.1.3a 0,559 3 2,117 1.1a 0,625 1,6 1,375 

1.1.3b 0,220 1,2 1,044 1.1b 0,220 1,2 1,044 

1.2a 0,559 3 2,117 1.2a 0,418 4 2,255 

1.2b 0,353 1,2 1,071 1.2b 0,559 1,6 1,335 

1.3a 0,287 3 1,575 1.2c 0,220 1,2 1,044 

1.3b 0,251 1,2 1,050 Pergantian tipsaw mesin gygn rip 

3.1.1a 0,220 5,5 1,990 1.1a 0,220 2 1,220 

3.1.1b 0,150 3 1,300 1.2a 0,418 4 2,255 

3.1.1c 0,251 1,6 1,151 1.2b 0,559 1,6 1,335 

3.1.1d 0,559 1,15 1,084 1.2c 0,220 1,2 1,044 

3.1.2a 0,150 3 1,300 4.3a 0,559 1,6 1,335 

3.1.2b 0,251 1,6 1,151 4.4b 0,220 1,2 1,044 

3.1.2c 0,559 1,15 1,084 2a 0,182 2 1,182 

3.2.1a 0,700 2 1,700 2b 0,220 1,2 1,044 

3.2.1b 0,666 1,3 1,200 4.1a 0,220 2 1,220 

3.2.1c 0,796 1,1 1,080 4.1b 0,418 4 2,255 

    4.1c 0,559 1,6 1,335 

d. Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Bare Composer 

Perhitungan nilai AE dilakukan untuk seluruh aktivitas yang terdapat pada mesin 

bare composer yaitu aktivitas pengoperasian mesin, pembersihan mesin serta 

pergantian tipsaw mesin. Nilai AE untuk setiap EPC di workstation mesin bare 

composer ditampilkan pada Tabel 4.44 
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Tabel 4.44 

Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Bare Composer 

EPC APOE 
Nominal 

EPC 
AE EPC APOE 

Nominal 

EPC 
AE 

Assembly material menggunakan mesin 

bare composer 

Assembly material menggunakan 

mesin bare composer 

1.2a 0,251 3 1,503 4.3a 0,251 4 1,754 

1.2b 0,418 1,2 1,084 4.3b 0,418 1,6 1,251 

1.3a 0,287 3 1,575 4.3c 0,316 1,2 1,063 

1.3b 0,353 1,2 1,071 Pembersihan mesin bare compser 

2.1a 0,251 4 1,754 1.1a 0,625 1,6 1,375 

2.1b 0,251 1,6 1,151 1.1b 0,625 1,2 1,125 

2.1c 0,316 1,2 1,063 1.2a 0,251 4 1,754 

2.3a 0,418 3 1,837 1.2b 0,251 1,6 1,151 

2.3b 0,300 1,2 1,060 1.2c 0,316 1,2 1,063 

2.4a 0,418 3 1,837 Pergantian tipsaw mesin bare 

composer 

2.4b 0,353 1,2 1,071 1a 0,666 2 1,666 

3.1a 0,559 1,1 1,056 1b 0,392 1,2 1,078 

3.2a 0,666 1,4 1,266 3.1a 0,466 1,6 1,280 

3.4a 0,559 1,1 1,056 3.1b 0,625 1,6 1,375 

4.2a 0,625 1,6 1,375 3.2a 0,559 3 2,117 

4.2b 0,625 1,2 1,125 3.2b 0,625 1,2 1,125 

e. Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Sander 

Perhitungan nilai AE dilakukan untuk seluruh aktivitas yang terdapat pada mesin 

sander yaitu aktivitas pengoperasian mesin, pembersihan mesin serta pergantian 

tipsaw mesin. Nilai AE untuk setiap EPC di workstation mesin sander ditampilkan 

pada Tabel 4.45. 

Tabel 4.45 

Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Mesin Sander 

EPC APOE 
Nominal 

EPC 
AE EPC APOE 

Nominal 

EPC 
AE 

Penghalusan material menggunakan 

mesin sander 

Penghalusan material menggunakan 

mesin sander 

1.1a 0,500 3 2,000 4.3c 0,220 1,2 1,044 

1.1b 0,353 1,2 1,071 Pembersihan mesin sander 

1.2a 0,418 4 2,255 1.1a 0,625 1,6 1,375 

1.2b 0,625 1,6 1,375 1.1b 0,220 1,2 1,044 

1.2c 0,220 1,2 1,044 1.2a 0,418 4 2,255 

3.6a 0,220 3 1,440 1.2b 0,625 1,6 1,375 

3.6b 0,666 1,6 1,399 1.2c 0,220 1,2 1,044 

3.6c 0,559 1,15 1,084 Pergantian tipsaw mesin sander. 

4.1a 0,625 1,6 1,375 1.2a 0,625 1,6 1,375 

4.1b 0,220 1,2 1,044 1.2b 0,220 1,2 1,044 

4.3a 0,418 4 2,255 1.3a 0,418 4 2,255 

4.3b 0,625 1,6 1,375 1.3b 0,625 1,6 1,375 

 1.3c 0,220 1,2 1,044 
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f. Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Putty 

Perhitungan nilai AE dilakukan untuk seluruh task yang terdapat pada workstation 

putty yang memiliki possible error yaitu task menyayat bare core yang memiliki 

cacat dan task mendempul serta mengamplas bare core. Nilai AE untuk setiap EPC 

di workstation putty ditampilkan pada Tabel 4.46. 

Tabel 4.46 

Nilai AE pada Masing-Masing EPC di Workstation Putty. 
EPC APOE Nominal EPC AE 

2.1a 0,559 2 1,559 

2.1b 0,466 1,6 1,280 

2.1c 0,392 1,4 1,157 

2.3a 0,625 1,1 1,063 

Pada tabel rekap nilai AE untuk masing-masing EPC menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai APOE maka semakin besar pula nilai AE yang diperoleh. Contoh untuk nilai 

EPC 1.1a dengan 1.1b pada proses pemotongan material di mesin cross cut jumping, 

nilai EPC untuk task 1.1a lebih besar daripada nilai 1.1b, oleh karena itu nilai AE untuk 

EPC 1.1a yaitu 1,837 akan juga lebih besar dari nilai AEi untuk EPC 1.1b yaitu sebesar 

1,071. 

5. Perhitungan Human Error Probability (HEP) 

Perhitungan nilai Human Error Probability (HEP) merupakan perhitungan yang 

dilakukan untuk mengetahui besarnya probabilitas kesalahan yang dilakukan oleh 

manusia. HEP didapatkan dari perkalian nominal human unreliability dengan AE 

sehingga diperoleh probabilitas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia. 

Berikut contoh perhitungan HEP pada operator mesin cross cut jumping untuk task 

memeriksa kebersihan mesin yang merujuk pada persamaan 2-2 di Bab II. 

HEPj = a x AE1 x AE2 x AE3 x … x AEn 

HEP  =  0,09 x 2,394 x 1,126 = 0,24 

Nilai a (nominal human unreliability) didapatkan dari Tabel 4.10 yaitu klasifikasi task 

berdasarkan generic type untuk masing-masing task, task diatas merupakan task yang 

termasuk dalam kategori D, oleh karena itu nilai a sebesar 0,09. Dibawah ini akan 

disajikan rekap nilai HEP untuk masing-masing task. 

a. Rekap HEP pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

Perhitungan HEP dilakukan untuk masing-masing task, tidak seperti perhitungan 

AE yang dilakukan untuk setiap EPC untuk seluruh task. Pada Tabel 4.47 

ditampilkan rekap perhitungan HEP untuk workstation mesin cross cut jumping 
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untuk aktivitas pengoperasian mesin yaitu memotong kayu, pembersihan mesin, 

serta pergantian tipsaw. 

Tabel 4.47 

Rekap HEP pada Workstation Mesin Cross Cut Jumping 

No 

EPC 
AE a HEP 

No 

EPC 
AE a HEP 

Memotong kayu menggunakan mesin 

cross cut jumping 

Memotong kayu menggunakan mesin 

cross cut jumping 

4.3a 2,255 

0,09 0,26894 1.1a 1,837 
0,09 0,17700 

4.3b 1,212 

1.1b 1,071 4.3b 1,093 

1.2a 2,117 
0,00002 0,00005 

Pembersihan mesin cross cut jumping 

1.2b 1,071 1.1a 1,399 
0,003 0,00449 

1.3a 2,117 
0,09 0,21748 

1.1b 1,071 

1.3b 1,141 1.2a 1,399 
0,003 0,00449 

1.4a 2,117 
0,09 0,20403 

1.2b 1,071 

1.4b 1,071 1.3a 2,255 

0,09 0,26894 2.1a 2,255 

0,09 0,26894 

1.3b 1,212 

2.1b 1,212 1.3c 1,093 

2.1c 1,093 Pergantian tipsaw cross cut jumping 

3.1a 1,709 

0,02 0,04516 

1.1a 1,375 

0,003 0,00442 3.1b 1,239 1.1b 1,071 

3.1c 1,067 1.2a 2,255 

0,09 0,26894 3.2a 2,117 
0,09 0,20403 

1.2b 1,212 

3.2b 1,071 1.2c 1,093 

4.1a 1,212 
0,003 0,00389 

2.5a 2,117 
0,09 0,20403 

4.1b 1,071 2.5b 1,071 

Dari Tabel 4.47 dapat diketahui bahwa task memasang safety card memiliki nilai 

HEP tertinggi baik untuk aktivitas pengoperasian mesin yaitu memotong kayu, 

pembersihan mesin, serta pergantian tipsaw dengan nilai HEP sebesar 0,268. 

b. Rekap HEP pada Workstation Mesin Double Planner 

Pada Tabel 4.47 ditampilkan rekap perhitungan HEP untuk workstation mesin 

double planner untuk aktivitas pengoperasian mesin yaitu pemerataan permukaan 

kayu, pembersihan mesin, serta pergantian tipsaw. Perhitungan HEP dilakukan 

untuk masing-masing task, tidak seperti perhitungan AE yang dilakukan untuk 

setiap EPC untuk seluruh task. 

Tabel 4.48 

Rekap HEP pada Workstation Mesin Double Planner 

No EPC AE a HEP No EPC AE a HEP 

Pemerataan material menggunkan 

mesin double planner. 

Pemerataan material menggunkan mesin 

double planner. 

1.1.1a 2,255 

0,09 0,29632 

3.4a 1,625 

0,02 0,04075 1.1.1b 1,335 3.4b 1,188 

1.1.1c 1,093 3.4c 1,056 

1.1.2a 2,117 
0,09 0,20403 

4.1a 1,399 
0,003 0,00449 

1.1.2b 1,071 4.1b 1,071 
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No EPC AE a HEP No EPC AE a HEP 

1.2.1a 2,117 
0,00002 0,00004 

4.2a 1,399 
0,003 0,00449 

1.2.1b 1,044 4.2b 1,071 

1.2.2a 1,837 
0,09 0,17700 

Pembersihan mesin double planner 

1.2.2b 1,071 1.1a 1,335 
0,003 0,00429 

1.2.3a 1,837 
0,09 0,17260 

1.1b 1,071 

1.2.3b 1,044 1.2a 2,255 

0,09 0,29632 3.1.1a 4,357 

0,16 0,83875 

1.2b 1,335 

3.1.1b 1,363 1.2c 1,093 

3.1.1c 1,448 1.3a 1,559 0,00002 0,00003 

3.1.1d 1,084 Pergantian tipsaw mesin double planner 

3.1.2a 4,357 

0,16 0,83875 

1.4a 1,559 0,09 0,14734 

3.1.2b 1,363 1.4b 1,050 

3.1.2c 1,448 3.3a 1,440 
0,09 0,13610 

3.1.2d 1,084 3.3b 1,050 

3.2a 2,117 
0,09 0,19895 

3.3a 1,503 
0,09 0,14204 

3.2b 1,044 3.3b 1,050 

Dari Tabel 4.48 dapat diketahui bahwa task memasang setting mesin baik itu setting 

tinggi meja maupun tinggi pisau memiliki nilai HEP tertinggi dengan nilai HEP 

sebesar 0,839. 

c. Rekap HEP pada Workstation Mesin Gyng Rip 

Perhitungan HEP dilakukan untuk masing-masing task, tidak seperti perhitungan 

AEi yang dilakukan untuk setiap EPC untuk seluruh task. Pada Tabel 4.49 

ditampilkan rekap perhitungan HEP untuk workstation mesin gyng rip untuk 

aktivitas pengoperasian mesin yaitu pembelahan kayu, pembersihan mesin, serta 

pergantian tipsaw. 

Tabel 4.49 

Rekap HEP pada Workstation Mesin Gyng Rip 
No EPC AE a HEP No EPC AE a HEP 

Membelah material menggunakan mesin 

gyng rip 

Membelah material menggunakan 

mesin gyng rip 

1.1.1a 1,706 
0,09 0,16128 

4.2a 1,375 
0,003 0,00431 

1.1.1b 1,050 4.2b 1,044 

1.1.2a 2,117 
0,09 0,22247 

4.3a 1,375 
0,003 0,00431 

1.1.2b 1,071 4.3b 1,044 

1.1.3a 1,575 
0,00002 0,00004 

Pembersihan mesin gyng rip 

1.1.3b 1,050 1.1a 1,375 
0,003 0,00431 

1.2a 2,117 
0,00002 0,00005 

1.1b 1,044 

1.2b 1,071 1.2a 2,255 

0,09 0,28296 1.3a 1,575 
0,00002 0,00003 

1.2b 1,335 

1.3b 1,050 1.2c 1,044 

3.1.1a 1,990 

0,16 0,29036 

Pergantian tipsaw mesin gygn rip 

3.1.1b 1,300 1.1a 1,220 0,00002 0,00002 

3.1.1c 1,151 1.2a 2,255 

0,09 0,28296 3.1.1d 1,084 1.2b 1,335 

3.1.2a 1,300 
0,16 0,14539 

1.2c 1,044 

3.1.2b 1,151 4.3a 1,335 0,00002 0,00003 
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No EPC AE a HEP No EPC AE a HEP 

3.1.2c 1,084 4.3b 1,044 

3.2.1a 1,700 
0,02 

0,35226 

2a 1,182 
0,09 0,11102 

3.2.1b 1,080 2b 1,044 

Dari Tabel 4.49 dapat diketahui bahwa task memasukkan material ke dalam mesin 

gyng rip pada aktivitas pengoperasian mesin memiliki nilai HEP tertinggi dengan 

nilai HEP sebesar 0,352. Hal ini disebabkan banyaknya tumpukan material yang 

ada di mesin gyng rip. 

d. Rekap HEP pada Workstation Mesin Bare Composer 

Pada Tabel 4.50 ditampilkan rekap perhitungan HEP untuk workstation mesin bare 

composer untuk aktivitas pengoperasian mesin yaitu assembly draft kayu, 

pembersihan mesin, serta pergantian tipsaw. Perhitungan HEP dilakukan untuk 

masing-masing task, tidak seperti perhitungan AE yang dilakukan untuk setiap EPC 

untuk seluruh task. 

Tabel 4.50 

Rekap HEP pada Workstation Mesin Bare Composer 

No EPC AE a HEP No EPC AE a HEP 

Assembly material menggunakan mesin 

bare composer 

Assembly material menggunakan mesin 

bare composer 

1.2a 1,503 
0,00002 0,00003 

4.3a 1,754 

0,09 0,19764 1.2b 1,084 4.3b 1,251 

1.3a 1,575 
0,09 0,15176 

4.3c 1,063 

1.3b 1,071 Pembersihan mesin bare compser 

2.1a 1,754 

0,09 0,19316 

1.1a 1,375 
0,003 0,00464 

2.1b 1,151 1.1b 1,125 

2.1c 1,063 1.2a 1,754 

0,09 0,19316 2.2a 1,837 
0,00002 0,00004 

1.2b 1,151 

2.2b 1,060 1.2c 1,063 

2.3a 1,837 
0,00002 0,00004 

Pergantian tipsaw  

2.3b 1,071 1a 1,666 
0,09 0,16166 

2.4a 1,837 
0,00002 0,00004 

1b 1,078 

2.4b 1,071 3.1a 1,280 
0,09 0,15837 

3.1a 1,056 0,02 0,02112 3.1b 1,375 

3.2a 1,266 0,02 0,02532 3.2a 2,117 
0,09 0,21440 

3.4a 1,056 0,02 0,02112 3.2b 1,125 

4.2a 1,375 
0,003 0,00464 

4.2b 1,125 

Dari Tabel 4.50 dapat diketahui bahwa task mengencangkan baut dengan nomor 

task 3.3 untuk aktivitas pergantian tipsaw memiliki nilai HEP tertinggi dengan nilai 

HEP sebesar 0,214. 

e. Rekap HEP pada Workstation Mesin Sander 

Tabel 4.51 menunjukkan rekap perhitungan HEP untuk workstation mesin sander 

untuk aktivitas pengoperasian mesin yaitu penghalusan bare composer, 
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pembersihan mesin, serta pergantian tipsaw. Perhitungan HEP dilakukan untuk 

masing-masing task, tidak seperti perhitungan AE yang dilakukan untuk setiap EPC 

untuk seluruh task 

Tabel 4.51 

Rekap HEP pada Workstation Sander 

No EPC AE a HEP No EPC AE a HEP 

Penghalusan material menggunakan 

mesin sander 

Pembersihan mesin sander 

1.1a 2,000 
0,09 0,19271 

1.1a 1,375 
0,003 0,00431 

1.1b 1,071 1.1b 1,044 

1.2a 2,255 

0,003 0,29140 

1.2a 2,255 

0,09 0,29140 1.2b 1,375 1.2b 1,375 

1.2c 1,044 1.2c 1,044 

3.6a 1,440 

0,16 0,34940 

Pergantian tipsaw mesin sander 

3.6b 1,399 1.2a 1,375 
0,003 0,00431 

3.6c 1,084 1.2b 1,044 

3.2a 1,298 0,002 0,00260 1.3a 2,255 

0,09 0,29140 4.1a 1,375 
0,003 0,00431 

1.3b 1,375 

4.1b 1,044 1.3c 1,044 

4.3a 2,255 

0,09 0,29140 4.3b 1,375 

4.3c 1,044 

Tabel 4.51 menunjukkan bahwa task setting mesin untuk tinggi pisau pada aktivitas 

pengoperasian mesin memiliki nilai HEP tertinggi dengan nilai HEP sebesar 0,349. 

f. Rekap HEP pada Workstation Putty 

Workstation putty merupakan satu-satunya workstation yang tidak memiliki mesin 

untuk membantu proses produksi. Dalam perhitungan HEP yang dilakukan terdapat 

dua task yang memiliki potensi terjadinya human error. Pada Tabel 4.52 

ditampilkan perhitungan HEP untuk workstation putty. 

Tabel 4.52 

Rekap HEP pada Workstation Putty 

No EPC AE a HEP 

2.1a 1,559 

0,002 0,00346 2.1b 1,2889 

2.1c 1,1670 

2.3a 1,0573 0,002 0,002114 

Dari Tabel 4.52 task 2.1 yaitu penyayatan material memiliki nilai HEP lebih tinggi 

dibandingkan dengan task pendempulan dan penghalusan dengan nilai HEP sebesar 

0,003. 

Berdasarkan tabel rekap nilai HEP untuk seluruh workstation maka didapatkan nilai 

HEP tertinggi untuk workstation mesin cross cut jumping adalah task memasang safety 

card untuk setiap proses, dari proses pengoperasian mesin, pembersihan mesin dan 

pergantian tipsaw pada mesin dengan nilai HEP sebesar 0,268. Selanjutnya untuk 
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workstation kedua yaitu workstation double planner HEP terbesar adalah task setting 

tinggi pisau dan tinggi meja dengan HEP sebesar 0,838. Workstation ketiga mesin gyng 

rip memiliki HEP terbesar dengan nilai 0,352 untuk task memasukkan material ke 

mesin, sedangkan untuk workstation selanjutnya adalah workstation mesin bare 

composer dimana task dengan nilai HEP tertinggi adalah pada kegiatan maintenance 

untuk task mengencangkan baut pada mesin dengan nilai HEP 0,215. Workstation mesin 

sander memiliki HEP tertinggi untuk task setting tebal mesin yang bernilai 0,349. 

Selanjutnya workstation terakhir yaitu Workstation putty memiliki nilai HEP tertinggi 

0,004 untuk task menyayat bare core yang mengalami cacat.  

 

4.4 Analisis dan Pembahasan 

PT. Kutai Timber Indonesia merupakan salah satu perusahaan pengolahan kayu yang 

berada di Probolinggo, dengan jumlah pekerja keseluran mencapai 4.026 orang maka 

kemungkinan untuk terjadinya human error dalam proses produksi sangatlah tinggi. Salah 

satu tools yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengurangi potensi terjadinya 

human error adalah metode Human Error Assessement and Reduction Technique (HEART). 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data 

primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai 

Departemen Kesehatan dan Lingkungan yang bertanggung jawab di WW1 untuk 

mengetahui gambaran mengenai pekerjaan pembuatan bare core, serta kondisi lingkungan 

tiap workstation. Selain itu data primer lain yang digunakan adalah penilaian linguistik dari 

expert, yaitu kepala shift, pekerja Departemen Kesehatan dan Lingkungan, serta operator 

untuk setiap faktor Error Producing Condition (EPC). Sedangkan untuk data sekunder yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data profil perusahaan, alur proses 

produksi, serta Standard Operation Procedure (SOP) untuk masing-masing proses 

permesinan. 

Pada sub bab pengolahan data telah dilakukukan perhitungan Human Error Probability 

(HEP) menggunakan metode HEART dengan pendekatan fuzzy untuk nilai APOE. 

Pendekatan fuzzy dilakukan untuk membantu mengurangi subjektivitas dalam penilaian, 

penilaian expert yang berupa penilaian kualitatif yang selanjutnya dirubah kedalam 

quantitative expression atau bilangan crips. Perhitungan HEP dilakukan untuk mengetahui 

task mana yang menjadi task dengan kemungkinan terjadinya human error tertinggi dan 

perlu diberikan perhatian khusus serta dilakukan perbaikan.  
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Sebelum melakukan penilaian potensi terjadinya human error, hal yang pertama kali 

dilakukan adalah melakukan breakdown task untuk enam workstation untuk seluruh proses 

permesinan, mulai dari pengoperasian mesin, pembersihan mesin serta proses maintenance 

untuk pergantian tipsaw dengan menggunakan Hierarchy Task Analysis (HTA). Break down 

task dianalisis berdasarkan SOP untuk masing-masing workstation, setelah itu task kembali 

dianalisis untuk mengetahui task yang memiliki potensi untuk terjadinya possible error 

melalui wawancara dengan pegawai dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan. Dari hasil 

wawancara terdapat beberapa task yang tidak memiliki possible error dikarenakan dari data 

historis dan pengalaman kerja belum ditemukan kemungkinan kesalahan yang dapat 

dilakukan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Setelah itu dilakukan 

pengklasifikasian task untuk mengetahui jenis task yang dilakukan untuk mendapatkan nilai 

nominal human unreliability serta pengklasifikasian task berdasarkan jenis pemicu 

terjadinya possible error untuk mendapatkan nilai EPC. Setelah itu dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan fuzzy HEART untuk mendapatkan nilai HEP untuk masing-

masing task. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan didapatkan nilai HEP untuk masing-

masing task, untuk lebih jelasnya rekap diagram HEP dapat dilihat pada Gambar 4.24 

berikut. 

 
Gambar 4.24 HEP mesin cross cut jumping  

Pada gambar Gambar 2.24 task memasang safety card merupakan task dengan nilai HEP 

terbesar dengan nilai 0,268 atau 26,8% yang berarti terdapat kemungkinan terjadi kesalahan 

dalam task pemasangan safety card sebanyak 27 kali dalam 100 kali kesempatan untuk 

proses permesinan di workstation mesin cross cut jumping diantaranya untuk pemasangan 

safety card pada aktivitas pengoperasian mesin, pembersihan mesin serta aktivitas 
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maintenance pada mesin, hal ini dikarenakan kecelakaan yang sering terjadi di mesin ini 

adalah dikarenakan operator lupa untuk memasang atau salah memasang safety card yang 

sesuai dengan kondisi mesin yang termasuk dalam faktor pure human error, dan karena pada 

mesin ini tidak hanya satu operator yang mengoperasikan maka sering terjadi salah paham, 

dari hasil wawancara juga diketahui beberapa operator juga sulit untuk membedakan jenis-

jenis safety card yang keduanya termasuk ke dalam faktor  design induct human error. 

 
Gambar 4.25 HEP mesin double planner  

Dari Gambar 4.25. Task setting tinggi pisau dan tinggi meja meruapakan dua task 

dengan nilai HEP tertinggi dengan nilai 0,838. Hal ini dikarenakan setting mesin dinilai 

merupakan pekerjaan yang sulit dan hampir seluruh bare core yang terpental keluar dari 

mesin dan mengenai operator disebabkan oleh setting mesin yang belum sesuai, dan juga 

dikarenakan tebal material yang masuk ke dalam mesin double planner ini masih belum 

seragam sehingga harus menyesuaikan dengan ukuran material yang masuk. Penyebab 

kesalahan setting mesin berdasarkan EPC yang telah diidentifikasi adalah dikarenakan 

operator yang belum berpengalaman, kondisi lingkungan yang kurang baik yaitu intensitas 

cahaya yang terlalu redup untuk kegiatan yang membutuhkan ketelitian serta dikarenakan 

kurangnya pelatihan khusus untuk setting mesin. Ketiga faktor ini merupakan tiga jenis 

faktor yang berbeda yang dapat memicu terjadinya human error. 
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Gambar 4.26 HEP mesin gyng rip  

Proses memasukkan material ke dalam mesin gyng rip dinilai memiliki HEP tinggi 

dengan nilai HEP sebesar 0,352 atau probabilitas terbesar untuk terjadinya human error 

yaitu adalah task memasukkan material ke dalam mesin dengan nilai probabilitas terjaidnya 

sebanyak 35 kali dalam 100 kali aktvitas dilakukan. Dapat dilihat pada Gambar 4.26 sumbu 

pada x merupakan task-task yang dilakukan pada workstation mesin gyng rip, sedangkan 

pada sumbu y adalah nilai HEP untuk masing-masing task. Penyebab terjadinya kecelakaan 

hal ini dikarenakan mesin gyng rip hanya dapat memotong satu material dalam satu waktu 

tertentu dan bahan material yang berdatangan secara cepat dan bersamaan serta meja 

koveyor yang relatif kecil menjadi faktor yang menyebabkan material menumpuk dan 

operator sering memasukkan material secara bersamaan sehingga material dapat terpental ke 

arah operator dan dapat menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan analisis EPC yang telah 

dilakukan faktor utama yang memicu terjadinya human error pada workstation mesin gyng 

rip adalah adanya dorongan untuk melakukan prosedur lain yang berbahaya pada kegiatan 

memasukan material, faktor ini teerlihat seperti pure human error akan tetapi ketika 

ditelusuri lebih lanjut hal ini dikarenakan faktor system induct human error, oleh sebab itu 

dalam perbaikan nantinya dapat dilakukan perbaikan sistem pada proses kerja di workstation 

mesin gyng rip. 
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Gambar 4.27 HEP mesin bare composer 

Dari Gambar 4.27 dapat diketahui bahwa sumbu pada x merupakan task-task yang 

dilakukan pada workstation mesin bare composer, sedangkan pada sumbu y adalah nilai 

HEP untuk masing-masing task dilihat bahwa task mengencangkan baut pada proses 

pergantian tipsaw untuk mesin bare composer memiliki nilai HEP tertinggi yaitu memiliki 

nilai probabilitas sebesar 21,4% atau kemungkinan terjadi kesalahan sebanyak 22 kali dalam 

100 kali aktivitas. Salah satu penyebab task ini menjadi task dengan nilai HEP tertinggi 

adalah dikarenakan dalam proses mengengencangkan baut dibutuhkan tenaga yang besar 

dan dilakukan cukup sering sehingga terkadang operator lupa untuk mengencangkan salah 

satu baut, jika baut belum kencang maka mesin dapat tiba-tiba mati ketika menyala sehingga 

memungkinkan draft akan patah dan patahan draft dapat mengenai operator. Faktor yang 

pure human error menjadi penyebab utama dari kesalahan ini dikarena dari analisis EPC 

dapat diketahui operator lalai untuk mengecek kembali ketika pemasangan tipsaw dan 

dikarenakan faktor fisik juga mempengaruhi kesalahan ini. 

Gambar 4.28 menunjukkan bahwa sumbu x merupakan task-task yang dilakukan pada 

workstation mesin sander, sedangkan pada sumbu y adalah nilai HEP untuk masing-masing 

task. Task setting mesin pada mesin sander merupakan task dengan nilai HEP tertinggi 

dikarenakan setting tebal mesin meruapakan task yang sulit dan membutuhkan keahlian 

khusus dengan nilai HEP sebesar 0,349 atau probabilitas munculnya human error pada task 

ini adalah sebanyak 35 kali dalam 100 kali altivitas dilakukan, hal ini disebabkan apabila 

setting mesin tidak sesuai maka lembaran draft tidak dapat masuk dan memungkinkan draft 

patah, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja bagi operator yang bertugas untuk 

memasukkan material ke dalam mesin sander.  
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Gambar 4.28 HEP mesin sander  

Penyebab kesalahan setting mesin berdasarkan EPC yang telah diidentifikasi adalah 

dikarenakan operator yang belum berpengalaman, kondisi lingkungan yang kurang baik 

yaitu intensitas cahaya yang terlalu redup untuk kegiatan yang membutuhkan ketelitian serta 

dikarenakan kurangnya pelatihan khusus untuk setting mesin. Ketiga faktor ini merupakan 

tiga jenis faktor yang berbeda yang dapat memicu terjadinya human error 

 

Gambar 4.29 HEP proses putty 

Workstation putty merupakan salah satu workstation yang dalam prosesnya tanpa 

menggunakan mesin, di workstation ini pekerjaan dilakukan secara manual dan hanya 

menggunakan perkakas-perkakas sederhana. Menyayat atau memotong bagian bare core 

yang cacat merupakan pekerjaan yang memiliki nilai HEP tertinggi dengan nilai 0,004 dapat 

dilihat pada Gambar 4.29 sumbu pada x merupakan task-task yang dilakukan pada 

workstation putty, sedangkan pada sumbu y adalah nilai HEP untuk masing-masing task hal 

ini dikarenakan pekerjaan ini dilakukan secara terus menerus dan berulang yang dapat 
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menimbulkan kejenuhan dan juga alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan ini adalah 

cutter yang harus selalu dicek ketajamannya agar tidak melukai operator. 

Setelah mengetahui task yang memiliki potensi besar untuk terjadinya human error 

maka dapat dilakuakn perbaikan baik dari segi alat maupun dari segi sistem kerja. 

 

4.5 Rekomendasi Pengurangan Potensi Human Error 

Setelah dilakukan analisis pada terhadap task yang memiliki nilai HEP tertinggi untuk 

masing-masing workstation, maka selanjutnya dapat dilakukan pembuatan rekomendasi 

perbaikan tiap task sebagai upaya untuk mengurangi potensi terjadinya human error 

berdasarkan EPC dari masing-masing task yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Usulan 

perbaikan difokuskan pada task dengan nilai HEP tinggi serta diupayakan mudah untuk 

diterapkan. Berikut Tabel 4.53 merupakan usulan rekomendasi perbaikan untuk 6 task 

dengan nilai HEP tertinggi. 

Tabel 4.53 

Usulan Rekomendasi Perbaikan 
Task Posibble Error EPC Nilai 

HEP 

Rekomendasi Perbaikan 

Memasang 

safety card pada 

mesin cross cut 

jumping 

Operator lupa 

atau salah 

memasang 

safety card. 

12. Ketidaksesuaian 

antara risiko yang 

terjadi dengan yang 

diperkirakan 

0,268 Melakukan penyuluhan 

tentang K3 tentang bahaya 

yang ada di lingkungan kerja 

yang dijadwalkan secara 

rutin agar operator juga terus 

update akan informasi 

mengenai K3 serta dapat 

melakukan kajian ulang 

untuk setiap pekerjaan yang 

ada di SOP 

23. Alat yang tidak 

dapat diandalkan 

Menggunakan safety card 

dengan menerapkan visual 

design. Selain membedakan 

warna untuk setiap jenis 

kondisi mesin safety card 

juga didesain memiliki 

gambar yang berbeda 

31. Moral pekerja 

rendah 

Melakukan pengawasan 

lebih ketat dengan sistem 

pelaporan pelanggaran, 

diamana setiap individu 

dapat melaporkan semua 

tindakan yang dianggap 

berbahaya kepada kepala 

shift. Serta dapat melakukan 

sistem reward and 

punishment untuk 

menimbulkan efek jera 

Setting mesin 

double planner 

Operator salah 

dalam mengatur 

setting mesin 

10. Kebutuhan 

untuk mentransfer 

pengetahuan yang 

spesifik dari 

1,41 Penentuan setting mesin 

berdasarkan ukuran 

material dari mesin cross 

cut jumping dengan 
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Task Posibble Error EPC Nilai 

HEP 

Rekomendasi Perbaikan 

kegiatan ke kegiatan 

tanpa kehilangan 

ukuran material standar 

yang telah ditentukan. 

Dibuthkan informasi yang 

akurat tentang banyaknya 

order serta ukuran dari 

mesin cross cut jumping 

15. Operator yang 

tidak 

berpengalaman 

Melakukan pelatihan untuk 

skill tertentu dengan waktu 

yang telah dijadwalkan 

22. Sedikit 

kesempatan untuk 

melatih pikiran dan 

tubuh di laur jam kerja 

Adanya pelatihan tentang 

pendalaman mesin dengan 

jadwal yang teratur dan tidak 

hanya mengandalkan 

pelatihan saat awal kerja 

serta belajar dari 

pengalaman 

33. Lingkungan yang 

buruk atau tidak 

mendukung 

Menggunakan ear plug dan 

menambah blower untuk 

mengurangi suhu yang tinggi 

Memasukkan 

material ke 

dalam mesin 

gyng rip 

Operator 

memasukkan 

material secara 

bersamaan 

dalam jumlah 

besar 

21. Dorongan untuk 

menggunakan 

prosedur lain yang 

lebih berbahaya 

0,512 Menambakan meja serta 

operator yang betugas untuk 

menata kayu dari conveyor 

mesin double planner yang 

akan diproses di mesin gyng 

rip. Menambahkan cover 

mesin untuk mengerurangi 

risiko operator terkena 

pantulan material secara 

langsung 

29. Tingkat stress 

yang tinggi 

Pekerja mengeluh 

mengalami kebosanan 

saat bekerja dengan waktu 

yang lama, dikarenakan 

pekerjaan yang sama 

dilakukan secara berulang 
34. Tidak aktif dalam 

waktu yang lama atau 

siklus yang sangat 

berulang-ulang 

pekerjaan dengan 

beban mental yang 

rendah 

Melakukan rotasi pekerjaan 

setiap beberapa jam 

Mengencangkan 

baut tipsaw 

Operator kurang 

kencang dalam 

memasang baut 

17.Sedikit atau tidak 

ada pengecekan 

indenpenden atau 

percobaan pada hasil 

0,21 Jika biasanya hanya satu 

orang yang melakukan 

pergantian tipsaw maka 

disarankan untuk 

melakukannya minimal dua 

orang untuk saling 

mengingatkan 

27. Adanya bahaya 

dari keterbatasan 

kemampuan fisik 

Menggunakan alat bantu 

impact serta 

memperkerjakan lebih dari 

satu orang untuk melakukan 

pemasangan tipsaw 

Operator lalai 

dalam 
21. Dorongan untuk 

mengguakan 

0,004 Pergantian cutter yang 

tumpul seharusnya 
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Task Posibble Error EPC Nilai 

HEP 

Rekomendasi Perbaikan 

Menyayat atau 

memotong 

lembaran draft 

menggukan 

cutter untuk 

perkerjaan 

manual 

prosedur lain yang 

lebih berbahaya 

dilakukan dengan 

menetapkan standar 

pergantian, akan tetapi 

saat ini operator hanya 

mengganti cutter ketika 

merasa dibutuhkan saja 
23. Alat yang tidak 

dapat diandalkan 

Melakukan pengecekan 

ketajaman cutter dan segera 

menggantinya apabila terasa 

sudah tumpul. Menggunakan 

tambahan APD sarung 

tangan untuk mengurangi 

risiko kecelakaan yang bisa 

terjadi 

27. Adanya bahaya 

dari keterbatasan 

kemampuan fisik 

Melakukan pergantian 

pekerjaan dalam waktu 

beberapa jam agar tidak 

mudah lelah dan bosan 

Setting mesin 

sander 

Operator salah 

dalam 

melalukan 

setting tebal 

mesin 

15. Operator yang 

tidak 

berpengalaman 

0,34 Melakukan pelatihan untuk 

skill tertentu dengan waktu 

yang telah dijadwalkan 

22. Sedikit 

kesempatan untuk 

melatih pikiran dan 

tubuh di laur jam kerja 

Melakukan pelatihan alat 

secara teratur di luar jam 

kerja 

33. Lingkungan yang 

buruk atau tidak 

mendukung 

Menambahkan pencahayaan 

tambahan di sekitar tombol 

setting mesin dan juga dapat 

menambahkan cover pada 

mesin untuk menghalangi 

patahan bare core mengenai 

operator secara langsung 

 

4.5.1 Penerapan Visual Display 

Pemberian visual display dapat digunakan untuk menimimalkan risiko terjadinya 

human error. Salah satu penerapan visual display yang dapat dilakukan adalah pada safety 

card yang digunakan. Pada Tabel 4.54 menunjukkan desain perbandingan safety card yang 

digunakan saat ini dengan rekomendasi safety card. 

Tabel 4.54 

Rekomendasi Desain Safety Card 
Jenis Safety 

Card 
Desain saat ini Desain rekomendasi 

Kondisi 

Mesin 

Beroperasi MESIN MENYALA
SELAIN OPERATOR DILARANG MENDEKAT

 

MESIN MENYALA 
Selain Operator DILARANG Mendekat

NAMA OPERATOR
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Jenis Safety 

Card 
Desain saat ini Desain rekomendasi 

Pembersihan 

mesin PEMBERSIHAN 
MESIN

 

PEMBERSIHAN 
MESIN

NAMA OPERATOR  

Maintenance 

mesin STOP MESIN
PERBAIKAN
WORKSHOP  

PERAWATAN 
MESIN

NAMA OPERATOR  

Desain safety card awal keterangan kondisi mesin hanya dilakukan secara verbal dengan 

keterangan tulisan, dan safety card untuk kondisi mesin yang sedang beroperasi dan 

pembersihan mesin dicetak bolak balik pada satu lembaran yang sama hal ini menjadikan 

operator lupa dan kurang waspada saat mengganti safety card. Oleh karena itu desain safety 

card rekomendasi masing-masing dicetak di kertas yang berbeda, serta memiliki warna dan 

simbol yang berbeda untuk setiap kondisi mesin, dengan ukuran kertas safety card adalah 

14 cm x 10 cm. Penggunaan warna yang sesuai dengan akan memudahkan operator dalam 

mengidentifikasi safety card yang sesuai, safety card dengan warna merah memiliki arti 

larangan dan kondisi bahaya sedangkan warna kuning memiliki arti operator harus berhati-

hati dikarenakan kondisi yang memungkinkan untuk munculnya bahaya. 

Selain desain dari safety card, peletakkan safety card pada mesin juga harus 

dipertimbangan, pada gambar 4.30 menampilkan rekomendasi peletakkan safety card untuk 

mesin cross cut jumping. Dari gambar 4.30 dapat diketahui safety card diletakkan di dekat 

panel mesin hal ini dimaksudkan agar setelah merubah kondisi mesin operator juga akan 

segera mengubah safety card dengan kondisi mesin yang baru. Peletakkan safety card juga 

ditempatkan di depan operator saat posisi operator akan mengoperasikan, membersihkan 

maupun mengganti tipsaw hal ini ditujukan agar operator mudah dilihat oleh operator. 

 
Gambar 4.30 Rekomendasi peletakan safety card 

Selain untuk safety card, visual display juga dapat diterapkan pada workstation double 

planner untuk task setting mesin. Kondisi pencahayaan yang kurang pada workstation 

double planner memerlukan adanya tambahan lampu penerangan. Gambar 4.31 merupakan 
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rekomendasi peletakan lampu untuk membantu operator dalam melakukan setting mesin 

double planner untuk tinggi table dan tinggi pisau.  

 
Gambar 4.31 Rekomendasi penambahan lampu pencahayaan 

Dari Gambar 4.31 lampu pencahayaan dapat diletakkan di beberapa tempat, yang 

pertama pada layar panel, yang kedua pada engkol untuk setting tinggi pisau dan yang 

terakhir lampu di bawah untuk stir setting tinggi table. Menurut Keputusan Mentri 

Kesehatan No.1405 tahun 2002, jumlah pencahayaan untuk ketegori pekerjaan 

menggunakan mesin yang halus dan perakitan halus dibutuhkan pencahayaan dengan 

menggunakan lampu yang memiliki kekuatan intensitas cahaya sebesar 1000 lux. 

 

4.5.2 Menambahkan Alat Bantu 

Salah satu kecelakaan yang sering terjadi di proses pembuatan bare core adalah operator 

terkena material yang terpental keluar dari mesin yang disebabkan oleh beberapa hal. Dalam 

hal ini pemberian safety cover pada mesin. Seperti pada Gambar 4.5 yaitu proses 

memasukkan material pada mesin gyng rip dan seperti pada mesin lainnya mesin gyng rip 

masih belum dilengkapi dengan cover pada bagian mulut mesin yang berfungsi untuk 

menghalangi material yang terpental keluar agar tidak mengenai operator. 

 
Gambar 4.32 Desain cover mesin gyng rip 

Safety cover yang dapat dipakai untuk melindungi operator dan pemberian safety cover 

dapat dilakukan pada seluruh jenis mesin. Safety cover yang dipasang pada mesin merupakan 

safety cover yang terbuat dari lempengan besi, dimana pada saat material masuk ke dalam 

mesin safety cover akan membuka sedangkan saat terdapat material yang terpental keluar 

safety cover tetap dalam kondisi tertutup. Gambar 4.32 merupakan gambar rekomendasi 
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pemasangan cover mesin. Dimana dalam pemasangannya safety cover dipasang agak 

kedalam agar dapat membuka bila ada material yang masuk dan tetap tertutup apabila 

terdapat material yang terpental, dengan ukuran menyesuaikan ukuran mulut mesin yaitu 60 

cm x 20 cm. 

 

Gambar 4.33 Desain rekomendasi perbaikan mesin gyng rip 

Perlu juga tambahan meja dan operator yang bertugas untuk menata material sebelum 

diproses pada mesin gyng rip. Penempatan meja serta operator tambahan dapat dilihat pada 

Gambar 4.33 dimana meja dan operator tambahan ditempatkan antara mesin double planner 

dengan mesin gyng rip sehingga tidak terjadi tumpukan material yang menyebabkan 

operator tergesa-gesa untuk memasukkan material.  

Selain dengan menambahkan meja dan operator juga dapat dilakukan modifikasi pada 

mulut mesin, dengan memberikan jalur yang menyempit pada conveyor agar material dapat 

masuk satu-persatu. 

 

4.5.3 Pembuatan Perhitungan Setting Mesin 

Setting mesin merupakan salah satu task yang memiliki nilai HEP tertinggi, hal ini 

dikarenakan proses setting mesin adalah task yang sulit, operator harus selalu menyesuaikan 

ukuran material yang masuk, ukuran output serta tinggi table dan tinggi pisau untuk mesin 

double planner dan tinggi table untuk mesin sander. Beberapa penyebab kesalahan setting 

mesin adalah dikarenakan ulir yang sudah aus dan kesalahan dalam perhitungan, kurangnya 

ketelitian operator dalam perhitungan merupakan penyebab yang sering dilakukan.  Salah 

satu cara untuk memudahkan operator dalam melakukan setting mesin adalah dengan 

menyediakan perhitungan dengan menggunakan bantuan excel. Tujuan pembuatan 

perhitungan ini adalah untuk mengetahui besarnya pemakanan dan banyaknya pemakanan 

yang dilakukan untuk menghasilkan ukuran yang telah distandarkan. Berikut merupakan 

langkah perhitungan untuk setting mesin double planner. 
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1. Membuka file Microsoft Excel Setting mesin. 

2. Mengisi kolom ketebalan input 

3. Mengisi kolom ketebaan output 

   
Gambar 4.34 Interface perhitungan setting mesin double planner  

Gambar 4.34 merupakan gambar tampilan untuk perhitungan setting mesin. Dengan 

rumus sebagai berikut. 

1. Material yang diratakan  = A1-B1 

2. Jumlah pemakanan   =ROUNDUP((C5/1);0) 

3. Setting Mesin 1 Table =IF(C5>0,5;0,5;(0,5-C5)/2) 

4. Setting Mesin 1 Pisau  =IF(C5>0,5;0,5;(0,5-C5)/2) 

5. Setting Mesin 2 Table =IF(C5-(E5+F5)>0,5;0,5;0,5-(C5-(E5+F5))/2) 

6. Setting Mesin 2 Pisau  =IF(C5-(E5+F5)>0,5;0,5;0,5-(C5-(E5+F5))/2) 

7. Setting Mesin 3 Table =IF(C5-(E5+F5+H5+I5)>0,5;0,5;(C5-

(E5+F5+H5+I5))/2) 

8. Setting Mesin 3 Pisau  =IF(C5-(E5+F5+H5+I5)>0,5;0,5;(C5-

(E5+F5+I5+I5))/2) 

 contoh perhitungan ketebalan input 20 mm, ketebalan output 17,5 mm maka pemakanan 

yang harus dilakukan adalah sebesar 2,5 mm dimana pemakanan dilakukan sebanyak 3 kali 

dikarenakan besarnya pemakanan maksimal untuk mesin double planner adalah sebesar 1 

mm. Untuk hasil setting mesin maka untuk pemotongan pertama dan kedua table dinaikkan 

sebesar 0,5 mm dan mata pisau diturunkan sebesar 0,5 mm sedangkan untuk pemotongan ke 

3 table dinaikkan sebesar 0,25 mm dan mata pisau juga dinaikkan sebesar 0,25 mm. Setelah 

dilakukan pemotongan pertama untuk tiap batch maka operator dapat mengisi kolom 

keterangan dengan keterangan telah selesai dilakukan untuk menghindari kelalaian operator 

dalam mengingat jumlah pemotongan yang telah dilakukan. 

 

4.5.4 Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Operator 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya human error adalah pemahaman, 

kemampuan serta pengalaman operator yang berbeda-beda sehingga kemampuan 
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menganalisis dan mengambil keputusan dalam suatu kondisi sering kali tidak sama. Menurut 

Sanders & McCormick (1993) salah satu cara untuk mereduksi human error adalah dengan 

melakukan pelatihan. Operator pada pembuatan bare core baik operator baru maupun 

operator lama perlu mendapatkan pelatihan untuk memperkuat keterampilan operator. Saat 

ini di PT. KTI pelatihan mengenai peningkatan skill dilakukan dengan cara berdiskusi 

dengan pengawas produksi pada waktu yang tidak dijadwalkan.  

Adapun metode pelatihan yang dapat dilakukan untuk PT. KTI adalah dengan metode 

on the job training yaitu diamana atasan memberikan bimbingan dan pelatihan secara 

langsung kepada bawahannya dalam pelaksanaan pekerjaan rutin 3 bulan sekali. Selain itu 

dapat pula dilakukan pelatihan dengan metode ruang kelas, dalam metode ini dilakukan 

pelatihan di dalam ruangan mirip dengan seminar atau kuliah diamana materi yang 

disampaikan berkaitan dengan tanggung jawab atau job description, peningkatan 

kedisiplinan dalam menjalankan kontrol produksi, K3 atau materi lainnya terkait SDM. 

Setelah dilakukan pelatihan maka perusahaan dapat melakuan post test yang ditujukan untuk 

operator dimana fungsi post test ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman operator 

terhadap materi yang telah disampaikan hal ini dapat dilakukan sebanyak dua kali setahun. 

 

4.5.5 Penjadwalan Waktu Kerja Operator 

Beberapa pekerjaan yang dilakukan di WW1 merupakan pekerjaan yang bersifat 

repetitive atau pekerjaan yang berulang. Pekerjaan repetitive berpotensi untuk menimbulkan 

kejenuhan yang dapat memicu turunnya performansi kerja dan juga muncul potensi 

terjadinya human error. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan penjedaan waktu kerja 

pada pekerjaan yang bersifat repetitive. Penjedaan waktu kerja dapat dilakukan dengan 

melakukan perengangan atau beristirahat sejenak dan dapat pula dengan melakukan 

pergantian pekerjaan.  

Selain penjedaan waktu untuk pekerjaan yang bersifat repetitive, dapat juga dijadwalkan 

untuk kegiatan briefing setiap awal shift, pada saat briefing kepala shift dapat menyampaikan 

beberapa pesan kepada operator, salah satunya adalah untuk selalu berhati-hati dan 

mematuhi SOP yang ada, yang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi potensi 

kecelakaan kerja yang terdapat di WW1. Pada Tabel 4.55 merupakan ilustrasi jadwal kerja 

pada shift kerja pagi.  

Tabel 4.55 

Rekomendasi Jadwal Kerja 
Jam Kegiatan 

06.00 – 06.10 Briefing kegiatan 
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Jam Kegiatan 

06.10 – 07.00 Input material 

07.00 - 07.05 Membersihkan stasiun kerja 

07.00 - 08.00 Input material 

08.00 - 08.05 Membersihkan stasiun kerja 

08.05 - 09.00 Input material 

09.00 - 09.05 Membersihkan stasiun kerja 

09.05 - 10.00 Input material 

10.00 - 10.05 Membersihkan stasiun kerja 

10.10 - 11.00 Menata output 

11.00 - 11.05 Membersihkan stasiun kerja 

11.00 - 12.00 Menata output 

12.00 - 13.00 Istirahat 

13.00 - 14.00  Menata output 

14.00  Pulang 

Relaksasi dilakukan dengan melakukan pembersihan pada area kerja yang dilakukan 

setiap jam hal ini perlu dilakukan mengingat pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan 

yang cukup berat karena dilakukan dengan berdiri selama waktu bekerja, dengan melakukan 

pembersihan mesin sekaligus istirahat sejenak maka operator akan terhindar dari kejenuhan 

serta menjaga agar workstation-nya tetap bersih. Dari hasil wawancara perlu dilakukan 

pergantian pekerjaan setiap dua jam hal ini dikarenakan munculnya kejenuhan apabila 

melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama. 

 

4.5.6 Sistem Supervisi dan Pengawasan 

Pelaporan adanya pelanggaran merupakan hal yang tidak boleh ditutup-tutupi oleh 

seluruh pihak. Kecendurungan saat ini pelaporan adanya pelanggaran hanya dilakukan oleh 

kepala shift atau pengawas apabila terdapat operator yang melanggar, sedangkan operator 

sendiri hampir tidak memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi baik 

pelanggaran yang dilakukan sesama operator maupun pelanggaran yang dilakukan oleh 

atasan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peguatan fungsi supervisi dan pengawasan. 

Penguatan fungsi supervisi dan pengawasan dilakukan dengan merubah sistem 

pengawasan sebelumnya, apabila sebelumnya fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh 2 

orang pengawas untuk Sub Departemen WW1 dengan pembagian 4 zona kerja, maka 

diperlukan tambahan pengawas untuk pengawasi setiap line yang ada di WW1, pengawas 

juga bisa merupakan pegawai dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan. 

Selain sistem supervisi dengan penambahan jumlah supervisor, dapat dilakukan sistem 

supervisi dengan pengangkatan salah satu operator mejadi kepala regu untuk setiap 

workstation dengan tujuan mempermudah pengawasan secara langsung. Kepala regu 

diwajbkan untuk melaporkan segala kejadian yang terjadi pada regunya pada setiap akhir 
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shift. Kepala regu juga diberikan pembekalan ilmu serta pelatihan yang lebih agar dapat 

menyalurkan ilmunya serta dapat memberikan solusi apabila terjadi masalah pada regunya. 

Pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara menambahkan CCTV pada beberapa lokasi 

yang memiliki hazard. 

 Dilakukan pelaporan atau pengumuman secara menyeluruh apabila terjadi kecelakaan 

kerja juga dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan pelajaran kepada karyawan 

lainnya untuk selalu berhati-hati dalam segala tindakan. Pengumunan dapat dilakukan di 

pengeras suara sehingga terdengar oleh seluruh karyawan atau ditempelkan di mading 

pengumuman setiap departemen.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditujukan untuk menjawab rumusan 

masalah, serta saran yang merupakan masukan-masukan yang mengacu pada analisis dan 

pembahasan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan di PT. Kutai Timber Indonesia tentang identifikasi potensi 

human error pada proses pembuatan bare core menggunakan metode fuzzy HEART 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan human error dalam proses 

produksi dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi pada Sub Departemen Wood 

Working 1 untuk masing masing mesin yang digunakan dan untuk setiap kegiatan mulai 

dari pengoperasian mesin, pembersihan mesin dan perawatan mesin. Untuk mesin cross 

jut jumping dan mesin-mesin lainnya aktivitas yang berpotensi untuk terjadi human 

error diantaranya adalah aktivitas pengoperasian mesin, aktivitas pembersihan mesin, 

serta aktivitas maintenance mesin yaitu untuk pergantian tipsaw mesin. Sedangkan 

untuk pekerjaan manual seperti pada workstation putty aktivitas yang berpotensi untuk 

terjadi human error adalah aktivitas penyayatan bare core yang cacat. 

2. Nilai HEP tertinggi untuk masing-masing workstation yaitu workstation mesin cross cut 

jumping dengan nilai HEP 0,268 untuk task memasang safety card, HEP sebesar 0,838 

untuk task seting mesin pada workstation mesin double planner. Kemudian workstation 

mesin gyng rip dengan HEP sebesar 0,352 yaitu task memasukkan material kedalam 

mesin, workstation mesin bare composer dengan nilai HEP 0,214 untuk task 

mengencangkan baut pada pemasangan tipsaw. Workstation putty memiliki nilai HEP 

tertinggi untuk task menyayat bare core yang memiliki cacat sebesar 0,004 dan yang 

terakhir workstation mesin sander dengan nilai HEP tertinggi sebesar 0,349 yaitu task 

setting ketinggian table. 

3. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT. KTI adalah menerapkan visual 

design untuk penggunaan safety card agar operator tidak lagi salah dalam memasang 

kartu, memasang plat besi pada mulut mesin yang berfungsi untuk mencegah material 

yang terpental untuk mengenai operator secara langsung sehingga material yang 
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terpental tetap di dalam mesin, penambahan meja serta operator yang bertugas untuk 

menata material yang akan masuk di mesin gyng rip, pembuatan database perhitungan 

setting mesin untuk mempermudah setting mesin karena dengan hanya memasukkan 

ketebalan input dan ketebalan output yang dinginkan maka operator sudah dapat 

mengetahui berapa kali pemakanan yang harus dilakukan serta berapa setting tinggi 

table serta tinggi mata pisau, selanjutnya adalah diadakannya pelatihan baik dengan 

menggunakan metode  on the job training maupun dengan metode pengajaran di kelas 

setelah itu pekerja dapat diberikan post test untuk mengetahui pemahaman operator 

terhadap materi yang telah dijelaskan, keduanya bisa dilakukan secara rutin masing-

masing bisa dilakukan 3 bulan sekali dan setahun dua kali. Kemudian dapat dilakukan 

pengaturan jadwal untuk mengatasi kejenuhan dan keletihan operator dengan 

melakukan relaksasi dengan membersihkan lingkungan kerja dan mengganti jenis 

pekerjaan, yang terakhir adalah penguatan supervisi dan pengawasan, dimana 

direkomedasikan untuk menambah jumlah pengawas sehingga menjadi satu untuk 

masing-masing line, serta untuk selalu mengumumkan apabila terjadi kecelakaan karja 

sebagai pembelajaran untuk operator yang lainnya. 

 

5.2 Saran 

1. Rekomendasi yang telah dipaparkan sebelumnya dan merupakan hasil dari analisis 

penelitian ini untuk dijadikan pertimbangan oleh PT. Kutai Timber Indonesia sebagai 

upaya untuk mengurangi potensi terjadinya human error. 

2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbaikan desain dan sistem kerja 

menggunakan prinsip poka yoke. 
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