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Epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja(K3) adalah keilmuan yang mempelajari 
distribusi,trend,sebab dan akibat dari suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Sedangkan 
kemajuan tehnologi telah merubah sifat dan bentuk pekerjaan lebih banyak menggunakan 
mesin-mesin dan bahan maupun proses yang baru,di peroleh sebagai hasil kemajuan.Dari 
hasil tehnologi tersebut kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,namun juga 
membawa akibat sampingan yang merugikan bilamana tidak di tangani dengan seksama.  
Kecelakaan yang terjadi berdasarkan kasus yang tercatat di PT.Jamsostek selama triwulan 
ketiga tahun 2004 sebanyak 70,215 kasus,jumlah kejadian kecelakaan yang tercatat di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen berdasarkan data tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2004 sebanyak 133 kasus,dari jumlah tersebut 16% kasus yang terjadi di 
Perusahaan PT.Ayah Makmur Gombong.  
Penelitian tentang karakteristik pekerja dan faktor lingkungan penyebab kejadian kecelakaan 
kerja di bagian produksi Perusahaan PT.Ayah Makmur Gombong,bertujuan untuk 
pengetahuan faktor-faktor apa saja yang di duga menjadi penyebab kecelakaan kerja dalam 
upaya pencegahan terjadinya kecelakaan yang sama di lain waktu.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei lapangan dengan pendekatan Cross 
Sectional,pada populsi sejumlah 130 orang dengan mengambil sampel secara acak sederhana 
sejumlah 54 orang pekerja bagian produksi Perusahaan PT.Ayah Makmur Gombong.  
Dari penelitian ini diperoleh gambaran tentang beberapa karakteristik pekerja penyebab 
terjadinya kecelakaan ,bahwa kecelakaan banyak terjadi pada pekerja dengan jenis kelamin 
laki-laki,pekerja pada kelompok umur > 45 tahun,pekerja dengan pendidikan tamat 
SD,pekerja dengan masa kerja >16 tahun,pekerja dengan status tidak tetap dan pekerja 
dengan tingkat pengetahuan rendah.Adapun dari beberapa faktor lingkungan diduga menjadi 
penyebab kecelakaan adalah ketatarumahtanggaan yang tidak memenuhi syarat,tidk terdapat 
sistim peringatan/tanda-tanda bahaya pencahayaan yang tidak memenuhi standar yang 
berlaku.  
Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan disarankan kepada pimpinan perusahaan untuk 
mengadakan penyuluhan kepada pekerja tentang cara bekerja yang aman dan selamat dan 
mengadakan perbaikan mesin ,pengaman mesin,sistem peringatan dan tanda bahaya serta 
menambah penerangan buatan (lampu) untuk tempat-tempat kerja yang intensitas 
pencahayaannya belum memenuhi standar.  
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