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ABSRACT 

 

 PT. Indorama systhetics Tbk Polyester Division transfer application of Occupational Health and Safety assessment series 

18001 : 2007 as part of Organization Commitment to achieve safety in work environment. 

 Population of this research is all employee located at PT. Indorama Synthetics Tbk Polyester Divison at Jatiluhur, 

Purwakarta to 2150 persons. Sample research of  the taken through quation to employee at certain Department who have 

accident and who is not yet. 

 Final result of structural Eqation Modelling (SEM) which is used, by combining free variable ( Employee understanding 

of SOP as human factor ) shows that it can influence non free variable hence accident and to occur whit first aid 

classification and may increase in to major accident classification. Improvement action is by penetrating socialization of 

SOP at workplace and addIng more training periodically to enhance manpower source to change behavior and expertise to 

work as per SOP ( Standart procedure operational ) 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 PT. Indorama synthetics Tbk terbagi menjadi 4 divisi, 

yaitu Spining Division, Polyester Division, Weaving, 

Division, Fabrik Division. Pada tanggal 3 April 1974 

terbentuklah PT.Indorama Synthetics Tbk. Polyester 

Division yang berlokasi di dekat danau jatiluhur, kabupaten 

purwakarta. Dalam menjalankan proses produksi 

PT.Indorama Synthetics Tbk. Polyester Division 

memerlukan tenaga – tenaga ahli dan profesional untuk 

menjaga, mempergunakan, memperbaiki, dan memelihara 

alat serta menjamin keselamatan para pekerja yang sudah di 

tetapkan dalam perusahaan berdasarkan UU No.1 tahun 

1970 yaitu tentang keselamatan kerja. Selain itu 

PT.Indorama Synthetics Tbk Polyester Division memiliki 44 

Departemen,PT.Indorama Synthetics Tbk Polyester Division 

mampu menampung pekerja (karyawan) sebanyak 2150 

orang. sedangkan kantor administrasi P.T. Indorama 

Synthetics, Tbk berlokasi di Jakarta. 

 PT. Indorama Synthetic Tbk Divisi Polyester mentrasfer 

penerapan SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja atau Occupational Health Safety 

Assessmen Series 18001 yang  bertaraf internasional, Oleh 

karena itu penerapan Occupational Health Assessmen Series 

18001: 2007, adalah sebagai bagian dari operasi perusahaan 

yang merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan dalam 

proses menentuhkan  terhadap Di kecelakaan kerja ( Manual 

Operasional OHSAS 18001 : 2007  

 Departemen Safety merupahkan bagian dari Departemen 

Health Safety and  Environment (HSE). Kegiatan 

Departemen Safety berdasarkan pada Occupational Health 

and Safety Assesment Series ( OHSAS ) yang mempunyai 

tanggung jawab untuk mencari factor – faktr yang dapat 

menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja ataupenyakit 

akibat kerja , harus mengindentifikasi dan menemukan 

sumber bahaya, mendeteksi atau melihat gejala tanda- tanda 

bahaya ( R.M.S. Jusuf, Bunga Rampai : 2003) meskipun 

pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja sudah dilaksanakan dengan baik. Setelah diketahui dan 

hasil dari beberapa  pendapat dalam membahas data 

kecelakaan kerja yang terinventarisir ada beberapa indikasi 

masalah di PT. Indorama Synthetics Tbk, Divisi Polyester 

ternyata menerapan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah menjadi masalahyang dominan, 

meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan 

terintegrasi ( PP.RI nomor 50 Thn 2012,Ps. 2 ayat a). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang  

maka rumusan masalah dapat diuarikan sebagai berikut : 

1.  Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan kerja sehingga menjadi kendala/ 

penghambat untuk mencapai Nihil Kecelakaan kerja dan 

hilangnya waktu jam kerja di PT. Indorama Synthetics 

Tbk Polyester Division. 

2.  Kebijakan dan tindakan  yang dilakukan jika terjadi 

kecelakaan kerja di PT. Indorama Synthetics Tbk 

Polyester Division. 

3.  Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan secara terintegrasi dari berbagai pihak yang 

berkompeten agar tercapai nya target Nihil kecelakaan 

kerja 

4.  Mampu merumuskan alternatif pemecahan masalah 

dalam pelaksanaan program keselamatam kerja dan 

investigasi terjadinya kecelakaan kerja. 
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2. Lanjasan Teori 

2.1. Pengertian  

 SMK3 Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja adalah bagian dari sistem  manajemen secara 

keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan 

tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, 

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang 

berkaitan dengan kegiatan guna tercapainya tempat kerja 

yang aman, efesien dan produktif. 

2.2.1 OHSAS  18001 : 2007 adalah kepanjangan 

Occupational Health assesment seri 18001 yang 

berati Sistim Manajemen keselamatan & kesehatan 

kerja, seri 18001 adalah tentang Keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

2.2.2 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar 

hubungan kerja  guna menghasilkan jasa atau 

baranguntuk memenuhi kebutuhan masyarakar; 

2.2.3 Ahli Keselamatan Kerja adalah tenaga tehnis 

berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga 

Kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk 

mengawasi ditaatinya undang – undang ini. 

2.2.4 Kecelakaan  kerja adalah suatu kejadian atau 

peristiwa yang tidak diinginkan  yang dapat 

merugikan harta benda ataupun jiwa. 

2.2 Dasar Hukum  Keselamatan  Kesehatan Kerja 

1. Undang – Undang No 1 Tahun 1970  Tentang 

Keselamatan Kerja 

2.  Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga 

Kerjaan 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja  RI No. 

Per.05/MEN/1986 tentang Sistim Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

4. Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

5. Undang – Undang No 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan 

Pokok Mengenai Tenaga Kerja. 

6. Keputusan  Presiden No 22 Tahun 1993 Tentang  

Penyakit yang timbul karena hubugan kerja. 

7. Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.PER 02/MEN/80 Tentang pemeriksaan kesehatan 

tenaga kerja dalam menyelenggarakan kesehatan. 

8. Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 

04/MEN/1987 Tentnag Panitia pembina Keselamatan & 

Kesehatan kerja & Tata cara penunjukan ahli 

keselamatan dan kesehatan kerja 

 

2.3 Keselamatan Kerja: 

 Jika diperhatikan pada setiap tempat yang mengandung  

resiko berbahaya  / ada potensi bahaya  selalu  ada 

peringatan / warning sign  baik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah maupun oleh perusahaan,  baik dalam bentuk 

seruan, peringatan ataupun dalam bentuk larangan. 

Misalanya apabila kita perhatikan  dalam berlalu lintas 

dijalan raya ada  “gambar tengkorak” yang menandakan 

daerah itu berbahaya dan sering terjadi kecelakaan yang 

mengakibatkan kematian atau pun luka, ada pula rambu lalu 

lintas “Awas jalan Licin” &  “Jalan Menaik dan berbelok”  

yang menandakan peringatan bagi pengemudi untuk selalu 

berhati – hati atau perlu konsetrasi bagi pengemudi dalam 

mengemudikan kendaraannya. 

Di tempat kerja ada juga larangan atau peringatan baik 

dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar 

misalnya :  

2.4 Kesehatan   Kerja 

 Kesehatan merupakan kebutuhan vital bagi seluruh 

manuasia, baik mereka yang bekerja di rumah / ibu rumah 

tangga, yang bekerja di instansi pemerintah ataupun yang 

bekerja di perusahaan sebagai tenaga kerja yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, bedanya yang ada hubungannya 

dengan hubungan kerja pemerintah mengeluarkan berbagai 

peraturan untuk melindungi tenaga kerja. 

Berbicara mengenai kesehatan kerja adalah usaha – usaha 

untuk untuk menjaga buruh / tenaga kerja  dari kejadian atau 

keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan 

kesehatan dan kesulitan dalam hal seseorang itu melakukan 

aktivitas pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. 

Sedangkan pengertian Kesehatan kerja menurut  Undang – 

Undang No 23 Tahun  1992  Tentang   Kesehatan   pasal 23 

ayat. 

(1)   Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan 

produktivitas kerja  yang optimal. 

(2) Kesehatan kerja meliputi  pelayanan kesehatan kerja, 

pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan 

kerja. 

(3) Setiap tenaga kerja wajib menyelenggarakan kesehatan 

kerja. 

(4) Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan kerja 

menurut Suma’mur Keselamatan kerja adalah spesialisasi 

dalam imlu kesehatan / kedokteran beserta prakteknya yang 

bertujuan, agar pekerja / masyarakat pekerja memperolah 

derajat kesehatan setinggi – tingginya, baik fisik, atau 

mental, maupun sosial, dengan usaha – usaha preventif dan 

kuratif, terhadap penyakit – penyakit / ganguan – gangguan 

kesehatan yang  diakibatkan faktor – faktor pekerjaan  dan 

lingkungan kerja, serta terhadap penyakit – penyakit umum. 

Sifat – sifat kesehatan kerja : 

1. Sasaran adalah manusia. 

2. Bersifat medis.  

 Pengawas atas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

kerja (K3) dilakukan oleh pejabat / petugas yang ditunjuk 

oleh Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu : 

1. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan kerja  

(k3) sebagai pegawai teknis berkeahlian khusus dari 

Depnaker. 

2. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (K3)  sebagai 

ahli tekhnis  berkeahlian khusus dari luar Depnaker. 

 

2.5 Definisi Kecelakaan Kerja  
 Adapun dari berbagai sumber mengenai definisi 

kecelakaan kerja, berikut adalah beberapa pendapat baik dari 

institusi pemerintah nasional dan internasional maupun dari 

beberapa tokoh internasional.  

1)  Definisi Kecelakaan Kerja menurut Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 03/Men/1998 adalah 
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suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga 

semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta 

benda.  

2)  Menurut Foressman Kecelakaan Kerja adalah terjadinya 

suatu kejadian akibat kontak antara energi yang 

berlebihan (agent) secara akut dengan tubuh yang 

menyebabkan kerusakan jaringan/organ.  

3)  Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Frank E Bird 

Jr. kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak 

dikehendaki dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta 

kerusakan harta benda dan biasanya terjadi sebagai 

akibat dari adanya kontak energi yang melebihi ambang 

batas atau struktur.  

4)  Kecelakaan Kerja (accident) adalah suatu kejadian atau 

peristiwa yang tidak di inginkan yang merugikan 

terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian 

proses (sugandi, 2003).  

5)  Word Healty Organization (WHO) Mendefinisikan 

kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat 

dipersiapkan penanggulangan sebelumnya, sehingga 

menghasilkan cidera yang riil.  

 

2.6 Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kecelakaan 

Kerja  
1)  Teori Kebetulan Murni (Pure Chance Theory) 

mengatakan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak 

tuhan, secara alami dan kebetulan saja kejadiannya, 

sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian 

peristiwanya.  

2)  Teori Kecenderungan (Accident Orone Theory), teori ini 

mengatakan pekerjaan tertentu lebih sering terjadi atau 

tertimpa kecelakaan, karena sifat-sifat pribadinya yang 

memang cenderung untuk mengalami kecelakaan.  

3) Teori Tiga Faktor Utama (three Main Facktor Theory), 

mengatakan bahwa penyebab kecelakaan adalah 

peralatan, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri.  

4) Teori Dua Faktor (Two Faktor Theory), mengatakan 

bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi 

berbahaya (unsafe Condition) dan perbuatan berbahaya 

(Unsafe action). Unsafe Action adalah suatu tindakan 

berbahaya pada waktu melakukan suatu pekerjaan 

dimana situasi atau lingkungan kerja  rawan kecelakaan 

jika seorang operator mesin melakukan kecerobohan. 

Unsafe Condition adalah suatu keadaan pada lingkungan 

kerja yang berbahaya seperti rawan terjadinya tanah 

longsor, kejatuhan batu-batuan, tempat pengecoran 

logam dan lain-lain.  

5) Teori Faktor Manusia (Human Factor Theory), 

menekankan bahwa pada akhirnya semua kecelakaan 

kerja, langsung dan tidak langsung disebabkan kesalahan 

manusia. Menurut hasil penelitian yang ada, 85% dari 

kecelakaan yang terjadi disebabkan faktor manusia, 

misalnya karena kelengahan, kecerobohan, ngantuk, 

kelelahan, dan sebagainya.  

2.7 Penyebab Kecelakaan Kerja  
 Kecelakaan ada sebabnya. Cara penggolongan sebab-

sebab kecelakaan di berbagai Negara tidak sama. Namun ada 

kesamaan umum yaitu, bahwa kecelakaan disebabkan oleh 

dua penggolongan penyebab :  

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi 

keselamatan (Unsafe Human Acts), seperti :  

a.  Kurang pengetahuan dan keterampilan.  

b.  Tidak memakai/salah memakai alat pelindung diri.  

c.  Bekerja tidak konsetrasi.  

d.  Kelelahan atau kelesuan.  

e.  Posisi kerja tidak sesuai/tidak aman.  

2.  Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman 

(Unsafe Conditions),seperti :  

a.  Mesin tidak diberi pagar pengaman.  

b.  Desain mesin dan peralatan yang tidak aman.  

c.  Ventilasi yang tidak memenuhi syarat.  

d.  Pagar pengaman yang tidak berfungsi.  

e.  Kondisi lingkungan kerja tidak nyaman dan 

berbahaya (panas, bising, pencahayaan atau ventilasi 

tidak memadai, debu, gas, radiasi, uap).  

f.  Tata area kerja yang tidak baik.  

 Menurut Suma’mur (1989) menyatakan bahwa 

kecelakaan kerja yang terjadi dapat disebabkan oleh dua 

faktor yaitu :  

a. Faktor manusia meliputi aturan kerja, kemampuan 

pekerja ( usia, masa kerja/pengalaman, kurangnya 

kecakapan dan lambatnya mengambil keputusan), 

disiplin kerja, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan 

kecelakaan, ketidakcocokan fisik dan mental. Kesalahan-

kesalahan yang disebabkan oleh pekerja dan karena sikap 

yang tidak wajar seperti terlalu berani, tidak mau bekerja 

sama, dan kurang sabar. Kekurangan kecakapan untuk 

mengerjakan sesuatu karena tidak mendapatkan pelajaran 

mengenai pekerjaan. Kurang sehat fisik dan mental 

seperti adaanya cacat, kelelahan dan penyakit.  

b.  Faktor mekanik dan lingkungan  

 Keadaan dan alat-alat kerja dapat menyebabkan 

kecelakan kerja. Kesalahan letak mesin, tidak dilengkapi 

dengan alat pelindung, alat pelindung tidak pakai, alat-

alat kerja yang telah rusak. Lingkunagan kerja 

berpengaruh besar terhadap moral pekerja. Faktor-faktor 

keadaan lingkungan kerja yang penting dalam 

kecelakaan kerja terdiri dari pemeliharaan rumah tangga 

(house keeping), kesalahan disini terletak pada rencana 

tempat kerja, cara menyimpan bahan baku dan alat kerja 

tidak pada tempatnya, lantai yang kotor dan licin. 

Ventilasi yang tidak sempurna misalnya ruangan gelap, 

terdapat kesilauan dan tidak ada pencahayaan setempat.  

 Mekanisme terjadinya kecelakaan menurut H.W 

Heinrich (1920), diuraikan dengan “domino sequence” (5 

rangkaian penyebab terjadinya kecelakaan kerja) yaitu :  

1)  Ancestry and social environment factor yaitu faktor 

keturunan (sifat yang jelek/sikap mental yang tidak baik) 

dan pengaruh lingkungan.  

2)  Fault of person, merupakan keadaan yang menyebabkan 

seseorang mengadakan kesalahan-kesalahan :  

a. Pendidikan rendah/pengetahuan rendah dan 

keterampilan.  

b. Karena seseorang tidak memenuhi syarat secara fisik.  

c. Keadaaan mesin atau lingkungan fisik yang tidak 

memenuhi syarat.  

3)  Unsafe actions and cinditions, peristiwa karena 

kesalahan pekerja.  

4)  Accident, peristiwa kecelakaan yang menimpa pekerja 

dan umumnya disertai oleh berbagai kerugian.  
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5)  Injury, kecelakaan mengakibatkan cideraa (luka 

ringan/lika berat/parah), cacat dan bahkan kematian.  

 

2.8 Analisis Struktural Equation modeling 

 Pada kesempatan ini akan dibahas peranan hubungan 

kausal dalam analistik statistic, cara mempresentasikan suatu 

seri/deret hubungan kausal (causal relationship) dalam suatu 

set persamaan untuk estimasi (pembuatan perkiraan) 

 

2.8.1 Arti Model Persamaan Struktural 

 Teknik Structure equation modeling atau disingkat SEM 

artinya suatu model persamaaan strukutural ( MPS ). SEM 

dan MPS merupakan perluasan beberapa tekknik analisis 

regresi berganda dan analisis factor. 

Model persamaan structural mengkaji suatu seri/deret 

hubungan dependensi secara silmultan ( dependence 

relationships simultaneously ) menjadi suatu variabel bebas 

(an independent variable ) di dalam hubungan dependensi 

selanjutnya (in subsequencent dependence relationships). Set 

hubungan ini, masing-masing dengan variabel tak bebas dan 

variabel bebas merupakan dasar ( basis) dari MPS atau SEM. 

(Prof.J. Sprapto, M.A, APU , Analisis multivariate, 2010, 

219) 

Formulasi atau perumusan SEM dalam bentuk persamaan 

adalah sebagai berikut : 

 

Y1 = X11 + X12 + X13 +…….+ X1n 

Y2 = X21 + X22 + X23 +…….+ X2n 

Y3 = X31 + X32 + X33 +…….+ X3n 

Ym =  Xm1 + Xm2 + Xm3 +…..+ Xmn  

(mentrx) ( metrix, non- metrix ) 

 

 MPS atau SEM telah dipergunakan dihampir setiap 

bidang studi yang mudah dipahami/dimengerti, 

meliputih,pemasaran, psikologi, sosiologi, manajemen, 

testing and measurement, kesehatan, demografi, 

organizational behavior, biologi, dan bahkan genetics. 

Alasan ketertarikan penggunaan MPS atau SEM dalam 

berbagai bidang tersebut ada dua yaitu: 

1. Memberika n metode yang mudah dimengerti/dipahami 

berkenaan dengan  hubungan berganda secara simultan 

(multiple relationships simultaneously ) Sementara 

memberikan efisiensi statistic 

2. Kemampuannya untuk mengakses hubungan seara 

komprensif dan memberikan sustu transisi dari 

exploratory to confirmatory analysis. Transisi ini sesuai 

dengan semakin besarnya upaya dalam semua bidang 

studi menuju pengembangan ke suatu pandangan yang 

sistematis dan holistic terhadap pemecahan masalah ( 

problem solving).Upaya/usaha demikian itu 

memerluhakan kemampuan mnguji suatu seri/deret 

hubungan yang terdiri dari suatu model berskala besar (a  

large-scale model), melibatkan puluhan bahkan ratusan 

variabel dengan puluhan persamaan, suatu set prinsip 

yang mendasar (a set of fundamental) principle) atau 

teori secara keseluruhan ( an entire theory). Inilah tugas-

tugas untuk manamodel persamaan structural dengan 

singakatan MPS atau SEM tepat untuk dipergunakan. 

 Model persamaan structural (MPS) atau Stuctural 

eqution modeling (SEM), meliputih seluruh model yang 

terkenal dengan banyak nama seperti : conavariancestuctrure 

analysis, latent variable analysis, confimartory factor 

analysis, dan sering di sebut lisrel analysis, merupahkan 

salah satu nam program computer ; Linear Srtuctural 

Relation = Lisrel 

Perlu disebutkan di sini bahwa teknik SEM dibedahkan oleh 

dua karakteristik, yaitu: 

1. Estimasi atau perkiraan hubungan dependensi berganda 

dan saling terkait     ( estimation of multiple and 

interrelated dependence relationships).  

2. Kemapuan untuk mempresentasikan konsep yang tidak 

terlihat (unobserved concepts) dalam hubungan-

hubungan ini dan mempeerhitungkan pengukuran 

kesalahan di dalam proses estimasi. 

 

Gambar. Diagram Analisis Jalur Struktural 

EquetionModel ( SEM ) 

Tabel. 2.1 
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3. Metodologi Penelitian 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian ini digunakan adalah Struktural 

Equation Modelling (SEM). 

 

3.2 Studi Pustaka dan Studi Lapangan 

 Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi, 

teori-teori, data-data dan juga konsep-konsep yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dimuat di 

dalam penulisan penelitian ini. Sumber-sumber dari studi 

literatur ini didapat dari referensi-referensi, arsip perusahaan, 

jurnal dan media internet. Studi lapangan dilakukan dengan 

cara terjun langsung melakukan pengamatan pada area 

penelitian untuk mengetahui langsung kondisi diperusahaan 

seperti lingkungan, mesin, alat-alat pendukung pekerjaan 

karyawan dan lain-lain. Melalui pengamatan, wawancara 

dan data yang tersedia langsung dengan objek penelitian dan 

peninjauan langsung di lapangan maka akan diperoleh 

langsung gambaran jelas permasalahan yang muncul dan 

faktor-faktor pendukungnya. 

 

 

Variable Konsep Variable Sub Variable Indikator 

Faktor 

penyebab 

terjadinya 

kecelakaan 

kerja 

(X) 

Faktor peyebab 

terjadinya 

kecelakaan 

kerja hingga 

mempengaruhi terhadap 

tidak tercapainya Nihil 

kecelakaan kerja / 

Hilangnya waktu jam 

kerja 

 

1. Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lingkungan dan 

Alat – alat kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alam 

 

 

 

 Karyawan tidak 

mengerti Klasifikasi 

kecelakaan kerja 

 

 Penerapan sistim 

manajemen K3 tidak 

memadai 

 

 Pelatihan/ Training 

Karyawan tidak optimal 

 

 Mental Karyawan 

menurun  pada saat 

mengalami kecelakaan kerja 

 

 Karyawan bekerja tidak 

sesuai SOP 

 

 Karyawan tidak perduli 

terhadap SOP 

 

 Karyawan tidak peduli 

terhadap bahaya yang 

dihadapi 

 

 Etos kerja karyawan  

terhadap pekerjaan kurang 

 

 

 Kinerja kerja karyawan 

menurun apabila mengalami 

kecelakaan kerja 

 

 Karyawan Kurang 

bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan 

 

 Raw Material tidak 

dilengkapi Material Safety 

Data Sheet 

 

 Sistim recruitment 

karyawan tidak 

memperhatikan kopentensi 

K3 

 

 Pelayanan kesehatan 

terhadap kecelakaan kurang 

professional 

 

 Definisi LTI tidak 

sesuai dengan kondisi 

lingkungan ker 

DATA 

TIDAK 

YA 

A 

Valid dan 

Reliabel B 

Analisis SEM / 

Amos 

     Model diterima 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 
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 Kultur budaya pekerja 

antar tempat kerja berbeda – 

beda 

 

 Manajemen  lebih 

memperhatikan hasil 

produksi 

 

 Manajemen  tidak  

melakukan perbaikan  

terhadap potensi bahaya  di 

lingkungan temapt kerja 

 

 Tidak sesuainya nya 

alat pelindung diri yang 

disediakan 

 

 Alat pengaman yang 

terpasang pada alat – alat 

dan mesin tidak memadai 

 

 

 Bencana  alam 

 

 Kejadian luar biasa 

yang tidak dapat 

diperkirakan 

 

 

 

 

3.3 Alat Ukur Penelitian 

 Untuk mengumpulkan data bagi keperluan penelitian ini 

digunakan alat ukur berupa angket yang terdiri dari sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup berikut 

alternatif jawaban yang telah disediakan, sehingga 

respondentinggal memilih jawaban yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Tingkat pengukuran variabel 

dalam penelitian ini adalah ordinal dan kategori jawaban 

terdiri dari 5 (lima) kategori jawaban mulai dari dengan 

berpedoman pada skala perbedaan semantik, seperti terlihat 

pada gambar di bawah ini : 

 

Sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju 

 

Gambar 3.3 

Skala Perbedaan Semantik 

 

 

Gambar di atas digunakan untuk pilihan jawaban variabel X 

yaitu variabel penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. 

Indorama Synthetics, Tbk Polyester Division. 

Menurut Istijanto, MM,M.Kom (2005:83) Ciri skala ini 

adalah memiliki dua kutub yang saling berlawanan/ bertolak 

belakang. Dalam hal ini responden diminta memberikan 

jawaban penilaian diantara dua kutub tersebut, jika jawaban 

responden semakin mendekati suatu kutub, kriteria kutub 

itulah yang dirasakan responden. 

 

3.4  Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel 

 Suharyadi (2004:323) mengemukakan bahwa Populasi 

adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian 

atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. 

Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu 

yang menjadi perhatian. 

Iskandar (2003:327) mengemukakan bahwa Populasi atau 

universe adalah keseluruhan objek atau gejala yang diteliti. 

Populasi itu berupa objek penelitian yang dijadikan sumber 

data dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel adalah suatu 

bagian dari populasi tertentu yang akan diteliti. 

Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 

karyawan di PT. Indorama Synthetics. Tbk Polyester 

Division yang pernah mengalami kecelakaan sebanyak 96 

orang. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan 

sampel atau semua populasi dijadikan responden. 

               N 

n =  

         1+ N.e
2 

  

di mana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 
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e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 

diinginkan, misalnya 10%. 

 

 

 

3.5 Analisis Identifikasi Masalah dan Hasil Pengumpulan 

Data 

 Bertujuan untuk menganalisis hasil pengumpulan data 

dari studi pustaka dan dari studi lapangan yang telah 

dilakukan oleh peneliti, dengan menggunakan metode yang 

telah ditetapkan oleh peneliti dalam menganaslisis hasil data 

tersebut.  

3.6 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan dan saran ini adalah merupakan tahap akhir 

dari peneliti juga dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan 

serta memberikan saran yang bermanfaat bagi perusahaan 

dan peneliti. 

 

4. ANALISIS DAN PENGELOHAN DATA 

4.1  Analisis dan Pengelohan Data 

 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja ( K3 ) di area kerja PT Indorama Synthetics 

Tbk. Polyester division teridentifikasi masalah-masalah yang 

menghambat pencapaian nihil kecelakaan kerja / Zero 

Incident, sehingga penerapan program K3 kurang maksimal. 

Pengumpulan data dilaksanakan denga cara : 

1. Hasil kuisioner dengan 122 sampel 

2. Interview di lapangan 

3. Hasil diskusi pembimbing  

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah yang 

berkaitan dengan penerapan sistem manajemen K3 di area 

kerja PT. Indorama Synthetics Tbk. Polyester Division 

adalah sebagai berikut : 

1. Karyawan tidak memahami standar operasional prosedur 

kerja 

2. Karyawan tidak memahami klasifikasi keelakaaan kerja 

3. Penerapan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja di lingkungan kerja tidak maksimal  

4.  Trainning / Pelatihan terhadap sistim manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja kurang terlaksana dengan 

baik 

 Dengan masalah-masalah tersebut di atas maka dapat 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja baik yang ringan 

, sedang dan berat hingga pencapaian nihil kecelakaan / Zero 

Accident. 

4.2  Uji Validitas dan Reliabilitas  
 Untuk dapat mengukur besarnya nilai dari suatu variable 

yang ingin diteliti, diperlukan alat ukur berupa skala atau tes 

yang reliabel dan valid agar kesimpulan penelitian nantinya 

tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh 

berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian 

dikatakan valid dan reliabel jika terdapat kesesuaian antara 

data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya. 

(Suliyanto, 2005 : 39).  

Adapun Uji Validitas dan Reliabilitas dalam penelitian ini 

dengan menggunakan n= 30 adalah sebagai berikut :  

 

4.2.1 Uji Validitas X 
 Uji validitas di sini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor pada item dengan skor total item-nya, 

Skor item dianggap sebagai nilai X1, X2, X3, sedangkan 

skor total dianggap sebagai nilai total (ditulis TOTAL). 

Apabila skor item memiliki korelasi positif yang signifikan, 

berarti item tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur variabel tersebut. (Suliyanto, 2005:42).  

 Hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi product 

moment pada taraf kepercayaan 95% dan derajat kebabsaan 

dk = n-2 atau tingkat signifikan ≤ 0.05 maka dikatakan valid, 

seperti terdapat pada lampiran. Di dalam tabel korelasi 

tersebut terdapat kolom TOTAL yang merupakan tabel 

korelasi antara item terhadap total itemnya.  

- nilai signifikan untuk item pertanyaan no 1 adalah 0,308 

≥ nilai alpha (α) adalah 0,05 sehingga dikatakan tidak 

valid.  

4.2.3 Uji Validitas X1  

 Karena masih ada variabel yang tidak valid maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel : X1, X2, 

X3, X5, X6, X7, X10   ( Tahap 1) 

 Uji Validitas dicoba lagi seperti pada tabel korelasi yang 

terdapat pada lampiran tabel korelasi, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

- nilai signifikan correlation X1 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X4 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X8 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X9 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

Variable X1 yang valid adalah =  X1, X4, X8, X9 ( Tahap 2 ) 

 

4.2.2 Uji Validitas X2  

 Karena masih ada variabel yang tidak valid maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel : X11, 

X15  ( Tahap 1) 

Uji Validitas dicoba lagi seperti pada tabel korelasi yang 

terdapat pada lampiran tabel korelasi, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

- nilai signifikan correlation X12 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X13 = 0,001 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X14 = 0,002 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X16 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X17 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X18 = 0,001 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X19 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

Variable X2 yang valid adalah =  X12, X13, X14, X16, X17, X18, 

X19 

 

4.2.3 Uji Validitas X3  

 Uji Validitas dicoba tapan diulangi seperti pada tabel 

korelasi yang terdapat pada lampiran tabel korelasi, 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

- nilai signifikan correlation X20 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation X21 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

Variable X2 yang valid adalah =  X12, X13 

 

4.2.4 Uji Validitas Y 
 Uji validitas di sini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor pada item dengan skor total item-nya, 

Skor item dianggap sebagai nilai Y1, Y2,  Y3, sedangkan 

skor total dianggap sebagai nilai total (ditulis JUMLAH). 

Apabila skor item memiliki korelasi positif yang signifikan, 
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berarti item tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur variabel tersebut. (Suliyanto, 2005:42).  

 Hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi product 

moment pada taraf kepercayaan 95% dan derajat kebabasan 

dk = n-2 atau tingkat signifikan ≤ 0.05 maka dikatakan valid, 

seperti terdapat pada lampiran. Di dalam tabel korelasi 

tersebut terdapat kolom JUMLAH yang merupakan tabel 

korelasi antara item terhadap total itemnya.  

- nilai signifikan untuk item pertanyaan no 1 adalah 0,308 

≥ nilai alpha (α) adalah 0,05 sehingga dikatakan tidak 

valid.  

 

4.2.5 Uji Validitas Y1 

 Karena masih ada variabel yang tidak valid maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel : Y1, Y3, 

Y7, Y8   ( Tahap 1) 

Uji Validitas dicoba lagi seperti pada tabel korelasi yang 

terdapat pada lampiran tabel korelasi, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 
- nilai signifikan correlation Y2 = 0,033 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y4 = 0,001 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y5 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y6 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y9 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y10 = 0,039 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

 

Variable X1 yang valid adalah =  Y2, Y2, Y4, Y4, Y5, Y6, Y9, 

Y10 ( Tahap 2 ) 

 

4.2.6 Uji Validitas Y2 

 Karena masih ada variabel yang tidak valid maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel : Y18 ( 

Tahap 1) 

Uji Validitas dicoba lagi seperti pada tabel korelasi yang 

terdapat pada lampiran tabel korelasi, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

- nilai signifikan correlation Y11 = 0,002 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y12 = 0,046 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y13 = 0,009 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y14 = 0,035 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y15 = 0,020 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y16 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y17 = 0,001 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y19 = 0,005 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

Variable Y2 yang valid adalah =  Y11, Y1, Y13, Y14, Y15, Y16, 

Y17, Y19 ( Tahap 2 ) 

4.2.7 Uji Validitas Y3  

 Uji Validitas dicoba tapan diulangi seperti pada tabel 

korelasi yang terdapat pada lampiran tabel korelasi, 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

- nilai signifikan correlation Y20 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

- nilai signifikan correlation Y21 = 0,000 ≤ 0,05 dikatakan valid.  

Variable X2 yang valid adalah =  X12, X13 

 

4.2.8 Uji Reliabilitas X 
 Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang 

dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, 

pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas 

yang baik. (Suliyanto, 2005:42)  

 

4.2.9 Uji Reliabilitas X1 
 Hasil dari uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Karena masih ada variabel yang tidak reliabel maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel = X2, X3, 

X5, X6, X7, X10    

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of 

Items 

.787 .786 4 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Varian

ce if 

Item 

Delete

d 

Corr

ected 

Item-

Total 

Corr

elati

on 

Squa

red 

Mult

iple 

Corr

elati

on 

Cron

bach'

s 

Alph

a if 

Item 

Delet

ed 

X1 10.00 7.379 .444 .358 .802 

X4 10.47 5.913 .584 .470 .744 

X8 10.33 5.540 .712 .546 .670 

X9 10.30 6.286 .659 .515 .705 

 

4.2.10 Uji Reliabilitas X2 
 Hasil dari uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Karena masih ada variabel yang tidak reliabel maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel = X11, 

X15    

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.826 7 

 
Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Correcte

d Item-

Total 

Correlati

on 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X12 16.37 23.826 .704 .780 

X13 16.57 28.116 .381 .830 

X14 16.57 26.806 .434 .824 

X16 16.40 25.283 .576 .802 

X17 16.40 24.248 .656 .789 

X18 16.43 25.289 .532 .810 

X19 16.27 23.099 .711 .778 

 

4.2.11 Uji Reliabilitas X3 
 Hasil dari uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.751 2 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

X20 3.10 1.403 .602 . 

X21 3.23 1.495 .602 . 

 

4.2.12 Uji Reliabilitas Y1 
 Hasil dari uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Karena masih ada variabel yang tidak reliabel maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel = Y1, Y2, 

Y3, Y7,Y8,Y10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.790 4 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean 

if Item 

Delete

d 

Scale 

Varianc

e if 

Item 

Deleted 

Corre

cted 

Item-

Total 

Corre

lation 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Deleted 

Y4 11.17 8.489 .618 .730 

Y5 11.07 9.306 .402 .835 

Y6 10.97 7.275 .734 .665 

Y9 11.30 8.148 .672 .703 

 

4.2.13 Uji Reliabilitas Y2 
 Hasil dari uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Karena masih ada variabel yang tidak reliabel maka uji 

validitas diulang kembali dengan cara tidak mengikutkan 

variabel-variabel yang tidak valid seperti variabel = Y11, 

Y12, Y14, Y15, Y18 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.622 4 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean 

if 

Item 

Delet

ed 

Scale 

Varianc

e if 

Item 

Deleted 

Corre

cted 

Item-

Total 

Corre

lation 

Cronbac

h's Alpha 

if Item 

Deleted 

Y13 10.07 5.513 .437 .526 

Y16 9.23 5.978 .380 .569 

Y17 9.30 6.355 .318 .611 

Y19 10.00 5.517 .478 .496 

 

4.2.14 Uji Reliabilitas Y3 
 Hasil dari uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.617 2 

 

 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean 

if 

Item 

Delet

ed 

Scale 

Varia

nce if 

Item 

Delet

ed 

Corre

cted 

Item-

Total 

Corre

lation 

Cron

bach's 

Alpha 

if 

Item 

Delet

ed 

Y20 4.13 1.016 .462 . 

Y21 3.30 1.734 .462 . 

 

 Out put dari Realibility Analysis tidak lain adalah Item- 

Total Statistic yang menghasilkan nilai – nilai alpha pada 

kolom Cronbach’s alpha if item Delete untuk masing – 

masing item. , dan menghasilkan nilai alpha simultan 

(komposit) pada table Realibilty Statistic yang berada 

dibawahnya. Nilai alpha ini dibandingkan dengan r table, 

yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

jumlah data (n) = 30, diperoleh nlai r tabl 0,361 (llihat r table 

terlampir).Seperti di atas, semua nilai alpha lebih besar dari r 

table, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai item secara 

partial maupun secara komposit dinyatakan reliable. 

 

4.3  Model Persamaan Struktural dan Analisis jalur 

Amos 

4.3.1 Kasus Penelitian Hipotesis 

  “Pengaruh beberapa faktor sistim manajemen 

kecelakaan kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang 

dapat mengakibatkan kecelakaan kerja tingkat berat / major 

lost time injury “ 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Di dalam penelitian ini uji normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS dengan 

Amos out put computer model yang diusulkan Fit dengan 

data sample  P > 0,05 ; RMSEA < 0,08 dan CFI > 0,90. 
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4.3.2 Kerangka Pemikiran 

 

 
 

 

4.3.3  Variabel Penilitian : 

X1 =  Faktor Manuasia 

X2 =  Faktor Lingkungan 

X3 =  Faktor Alam 

Y1 =  Klasifikasi kecelakaan kerja ringan / fFirst aid injury 

Y2 = Klasifikasi kecelakaan kerja sedang / minor lost time 

injury 

Y3 =  Klasifikasi kecelakaan kerja berat / major lost time 

injury 

 

4.3.4 Model Fit Summary  

 Menjelaskan hasil uji kesesuaian model ( overall model 

fit ) Hipotesis  : Ho : S ≠∑.  Diharapkan Ho diterima, yaitu 

jika  : CMIN memberikan P – Value > 0,05 ; RMSEA < 0,08 

dan CFI > 0,90. 

 Artinya model mampu mengestimasikan matriks 

kovarian data sampel. Dapat disimpulkan , hasil estimasi 

para meter model dapat digeneralasaikan  terhadap populasi. 

Gambar. 4.1 Full Path Diagram Model Penelitian 

 
 

Gambar.4.2 

Hasil Estimasi Parameter Model1  

( Sebelum Trimming ) 

 
 

 

 

 
Gambar.4.3 

Hasil Estimasi Parameter Model2  

( Setelah Trimming ) 

 

 
Setelah ditrimming :  Jalur X2 dan X3 ke Y1 dilepas dari 

model  

 

4.4 Interpretasi Hasil 

Setelah jalur X2      Y1 dan X3       Y1 dilepaskan dari 

model maka jumlah parameter yang diestimasi berkurang 

dari 33menjadi 27 buah, sehingga statistic chi-square 

meningkat dari 12,274 menjadi 55,725atau nilai chi-square 

naik menjadi 40,441 Tetapi kenaikan tersebut tidak 

signifikan ( P = 0,181 > 0,05 ). Artinya, setelah trimming 

(jalur X2      X1 dan X3      Y1 dilepaskan dari model ), 

Model 2 tetap fit dengan data, sama dengan Model 1. 

Kesimpulan bahwa Model 2 fit dengan data sampel terlihat 

juga dari hasil uji kesesuaian model : P = 0,083. > 0,05 

RMSEA = 0,059 < 0,08 dan nilai CFI = 0,707 > 0,897.  
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a) Model 2 lebih efisien dibandingkan Model 1. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh ukuran sampel kritis Hoelter 

pada tingkat kesalahan 5% untuk Model 2 ( n = 37) jauh 

lebih kecil dibandingkan Model 1 ( n = 40  ). 

b) Model 2 juga lebih parsimony dibandingkan Model 1. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai AIC atau CAIC yang 

lebih kecil atau nilai PNFI dan PCFI untuk Model 2 lebih 

besar dibanding Model 1. 

c) Model 2 sama efektifnya dengan Model 1 dalam 

menjelaskan fenomena Y1, Y2, dan Y3. Hal tersebut 

terlihat dari estimasi R
2 

ketiga model yang diuji ( Model 

Y1, Y2, dan Model Y3 ) untuk Model 2 tidak jauh 

berbeda dengan Model 1. 

d) Kesimpulan yang diperoleh dari diskusi di atas adalah, 

Model 2 sama efektifnya dengan Model 1 dalam 

menjelaskan fenomena Y1, Y2, dan Y3, akan tetapi 

Model 3 lebih efisien dan lebih parsimony dibandingkan 

Model 1. Dengan demikian Model 3 merupakan model 

terbaik ( best-fit model ) dalam menjelaskan fenomena 

Y1, Y2, dan Y3. Karena itu, Model 3 akan digunakan 

sebagai pijakan empiris untuk menjawab masalah 

penelitian yang diajukan. 

 

5. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan model 

persamaan struktural (MPS) / Structural equation modeling 

(SEM) dengan analisis jalur – SPSS, AMOS penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja di PT. Indorama Synthetics. Tbk, 

Polyester Division Purwakarta yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Karyawan tidak memahami standar operasional prosedur 

kerja 

2. Karyawan tidak memahami klasifikasi keelakaaan kerja 

3. Penerapan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja di lingkungan kerja tidak maksimal  

4.  Training / Pelatihan terhadap sistim manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja kurang terlaksana 

dengan baik 

 Hasil akhir dari Strctural Equaion Modelling yang 

dilakukan dengan menggabungkan antara variabel bebas ( 

Pemahaman karyawan terhadap Standar Operasinal Prosedur 

berdasarkan faktor manusia ) menunjukan dapat 

mempengaruhi variabel tak bebas sehingga rentan terjadinya 

kecelakaan kerja dengan klasifikasi ringan dan dapat 

meningkat menjadi kecelakaan kerja dengan klasifikasi 

berat. 

 Untuk tindakan perbaikan yang harus dilakukan adalah 

lebih meningkatkan sosialisasi tentang standar operational 

prosedur di tempat kerja  serta melaksanakan training secara 

berkala untuk meningkatkan sumber daya manusia agar 

dapat mengubah perilaku dan keterampilan tenaga kerja 

bekerja sesuai dengan SOP.    
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