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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah PT. Dua Kelinci 

 Pada tahun 1972 PT Dua Kelinci berdiri, dimana awal mulanya dua tokoh 

Ho Sie Ak dan Lauw Bie Giok membuat kemasan kacang mentah untuk 

menampung hasil panen para petani dengan merk ‘Sari Gurih’ dengan logo 

gambar dua kelinci. Terciptanya logo Dua Kelinci bermula pada suatu hari 

pemilik perusahaan Hadi pergi memancing dan tengah memikirkan mengenai 

produk kacangnya, tiba-tiba ada dua ekor ikan yang sedang melompat di air, 

dengan adanya ikan melompat tersebut dianggap sebagai pertanda yang baik bagi 

pemilik perusahaan dan kemudian pemilik perusahaan meminta tolong kepada 

kerabatnya untuk mendesainkan logo dan kemasan produk kacangnya dengan 

gambar dua ekor kelinci yang tengah memancing sambill duduk diatas kacang 

dengan dua ekor ikan yang sedang melompat di air. 

 Sari Gurihpun berkembang pesat. Pada tahun 1982, Sari Gurih merubah 

namanya menjadi Dua Kelinci dan mematenkannya menjadi PT Dua Kelinci pada 

tahun 1985. Pemasaran PT Dua Kelinci ini awalnya hanya disekitar Jawa Timur 

karena dua tokoh Ho Sie Ak dan Lauw Bie Giok membuka home industry 

pengemasan kacang di Jawa Timur. Seiring meningkatnya permintaan pasar, 

secara bertahap distribusi produk ini berkembang dan pertumbuhan dari industri 

kecil menjadi sebuah usaha dengan skala besar. Bermula dari home industry, 

maka pada tahun 1985 PT Dua Kelinci membangun sebuah pabrik baru di Pati 
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dengan luas tanah 6 Hektar yang berada di Jalan Raya Pati-Kudus Km 6,3 

Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pabrik yang terletak di Pati, Jawa Tengah memiliki 

posisi yang sangat strategis dimana PT Dua Kelinci mendapatkan pasokan bahan 

baku kacang tanah yang berkualitas dan segar secara terus menerus dari petani. 

 PT. Dua Kelinci secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi dalam 

menciptakan produk-produk baru yang akan dipasarkan ke masyarakat, sehingga 

di tahun 2000 PT. Dua kelinci meluncurkan produk Sanghai DK, Garlic Nut, Hot 

Nut, dan HA Lofet. Pada tahun 2000 ini pula PT. Dua Kelinci telah menggunakan 

standar manajemen mutu Internasional ISO 9002 untuk menghasilkan sebuah 

produk kacang yang berkualitas. Berikut adalah foto toko lama PT. Dua Kelinci   

 

 

Gambar 4.1 Toko Lama PT. Dua Kelinci 
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Gambar 4.2 Maskot PT.Dua Kelinci 

 

Gambar 4.3 Denah PT.Dua Kelinci 
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4.1.2  Visi dan Misi PT. Dua Kelinci 

Visi : 

 Menjadi produsen makanan ringan paling populer di Indonesia, dan akan 

menjadi pelopor kesempurnaan dalam metode pengolahan makanan dan etika 

bisnis. 

Misi : 

 Untuk mencapai visi tersebut, PT Dua Kelinci terus akan berusaha untuk: 

1. Meningkatkan daya saing dengan fokus pada kualitas, efisiensi dan perbaikan 

 teknologi. 

2. Bekerja secara konsisten untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat merek 

 perusahaan dengan memanfaatkan jaringan dan memperluas distribusi global 

 kami. 

3. Bersaing dalam kualitas dengan menjadi efisien dan menerapkan teknologi 

 baru, dan tetap responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen di 

 Indonesia dan internasional. 
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4.1.3  Struktur Organisasi  PT. Dua Kelinci 
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4.1.4 Divisi dan Karyawan PT. Dua Kelinci 

 PT. Dua Kelinci memiliki 8 divisi di dalam perusahaan yaitu : 

Divisi Harian Tetap Harian Kontrak Jumlah SDM 

KA (Kacang Atom) 240 824 1.064 

Snack 132 615 747 

Krip-Krip 2 41 43 

Biji-Bijian 140 812 952 

Kacang Garing 570 368 938 

Kacang Oven 14 28 42 

Wafer 57 1.405 1.462 

Tortila 21 154 175 

Umum Non Produksi 375 770 1.145 

Total 1.551 5.017 6.568 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

PT. Dua Kelinci membagi 2 macam jam kerja yaitu shift dan non shift 

Karyawan Jam Kerja 

Non Shift 07.00 - 15.00 

Shift 1 07.00 - 15.00 

Shift 2 15.00 - 23.00 

Shift 3 23.00 - 07.00 
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 Di dalam perusahaan di kenal dengan empat jenis status karyawan, yaitu 

karyawan bulanan, harian, borongan dan bantuan. Karyawan bulanan meliputi 

staf, kepala bagian, supervisor, satpam dan karyawan managerial. Karyawan 

harian ini meliputi buruh pabrik disub-bagian pengerinan, sortir, pemasakan, 

pengemasan, pengovenan, umum dan teknisi. Karyawan bantuan ini bersifat 

temporer dengan masa kerja antara 1-3 bulan dan diperbantukan pada saat musim 

panen kacang tanah yaitu pada saat stok bahan baku kacang melimpah. Karyawan 

borongan sendiri adalah karyawan yang bersifat sementara yang nantinya 

ditempatkan di bagian pengemasan dan sortir ataupun pada bagian lainnya dengan 

jumlah tenaga kerja tergantung kebutuhan perusahaan. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

 Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan responden PT. Dua Kelinci 

berjumlah 76 orang. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Pendidikan Terakhir yang terdiri dari SI, SMA/SMK, SMP, dan SD serta 

deskripsi responden berdasarkan Usia dan Lama Bekerja, deskripsi responden 

berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Lama Bekerja dan terakhir adalah deskripsi 

responden berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Bagian Kerja (Karyawan) adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Tabel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan Terakhir 

Jenis Kelamin 
SI SMA/SMK SMP SD Total 

Prosentase 

Responden 

Laki-laki 3 9 4 1 17 22,37% 

Perempuan 1 28 24 6 59 77,63% 

Total 4 37 28 7 76 100% 

 

 Dari tabel 4.1 tentang deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dan 

pendidikan terakhir dari 76 responden di PT Dua Kelinci, 17 laki-laki dan 59 

perempuan. Data pendidikan tercatat laki-laki sebanyak 17 responden, 3 

responden berpendidikan Sarjana (S1), 9 responden berpendidikan SMA/SMK, 4 

responden berpendidikan SMP, dan 1 responden berpendidikan SD. Data 

pendidikan tercatat perempuan sebanyak 59 responden, 1 responden 

berpendidikan Sarjana (S1), 28 responden berpendidikan SMA/SMK, 24 

responden berpendidikan SMP, dan 6 responden berpendidikan SD. Berdasarkan 

data responden menunjukan tenaga kerja laki-laki sebesar 22,37% dan tenaga 

kerja perempuan sebesar 77,63%. Dari data tersebut, tenaga kerja di PT Dua 

Kelinci di dominasi tenaga kerja berjenis kelamin perempuan.  

 Dominasi tenaga kerja berjenis kelamin perempuan di PT Dua Kelinci 

dikarenakan pekerja perempuan cenderung lebih rapi dan memperhatikan detail 

pekerjaan. Perempuan lebih teliti dalam menganalisa hubungan pekerjaan satu 

dengan pekerjaan lainnya yang ada di proses produksi , apa yang dapat dihasikan 
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dari proses produksi yang sedang dikerjakan. Di lingkungan perusahaan banyak 

ibu rumah tangga yang menganggur karena tingkat pendidikan yang rendah 

karena itu mereka melamar pekerjaan sebagai buruh pabrik, hal ini merekan 

lakukan untuk membantu perekonomian keluarga.  

 Pendidikan tenaga kerja perempuan paling banyak berlatar belakang 

pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 28 responden atau 47,45 %. Jenis 

pekerjaan di divisi produksi PT Dua Kelinci lebih mengutamakan kecekatan 

tangan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Hal ini yang menyebabkan 

di divisi produksi banyak karyawan berlatar pendidikan paling tinggi SMA/SMK. 

Di samping itu, kondisi ekonomi tenaga kerja di sekitar perusahaan ialah rendah 

dan mengakibatkan tenaga kerja berfikiran bahwa pendidikan tidakah penting 

sebab mereka memilih untuk  mencari pekerjaan dibandingkan harus melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini terjadi selain karena faktor 

rendahnya tingkat kesadaran karyawan tentang pentingnya pendidikan dan  status 

ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi 

Tabel 4.2 Tabel Responden Berdasarkan Usia dan Lama Bekerja 

Lama Kerja 

Usia 
2 bln-10 th 11-15 th  16-26 th Total 

20 - 30 tahun 23 2 2 27 

31 - 36 tahun 10 15 5 30 

37 - 45 tahun 2 10 7 19 

Total 35 27 14 76   

  Sumber : Data Primer Diolah (2017). 
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 Dari tabel 4.2 tentang responden berdasarkan usia dan lama bekerja 

menunjukan bahwa dari 76 responden di PT Dua Kelinci terbagi ke dalam 

kategori usia yang berbeda, karyawan yang berusia diantara 20 - 30 tahun 

berjumlah 27 orang dengan lama kerja 2 bulan-10 tahun sebanyak 23 orang, 11-15 

tahun 2 orang dan diatas 16-26 tahun sebanyak 2 orang.  Karyawan yang berusia 

diantara 31 - 36 tahun berjumlah 30 orang dengan lama kerja 2 bulan-10 tahun 

sebanyak 10 orang, 11-15 tahun sebanyak 15 orang dan diatas 16-26 tahun 

sebanyak 5 orang. Karyawan yang berusia diantara 37 - 45 berjumlah 19 orang 

dengan lama kerja 2 bulan-10 tahun sebanyak 2 orang, 11-15 tahun sebanyak 10 

orang dan 16-26 tahun sebanyak 7 orang. Dari data tersebut menunjukan bahwa 

karyawan yang berusia diantara 20-30 tahun dengan lama kerja 2 bulan-10 tahun 

paling banyak.  

 Usia diantara 20-30 tahun dengan lama kerja 2 bulan-10 tahun paling 

dominan dikarenakan mereka mimiliki loyalitas kepada perusahaan, banyak 

alasan kenapa karyawan memiliki loyalitas kepada perusahaan yaitu perusahaan 

dekat dari rumah karyawan, rekan kerja satu produksi yang asik yang membuat 

karyawan semangat untuk datang bekerja dan juga karena karyawan malas untuk 

mencari pekerjaan lain atau belum dapat pekerjaan yang baru untuk menggantikan 

pekerjaan yang lama. 

 Masa kerja karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan menjadikan 

mereka terbiasa dengan kondisi perusahaan pada saat perusahaan mengalami 

hambatan ataupun tekanan, dengan terbiasa inilah menjadikan karyawan tetap 

memilih bekerja sampai mereka pensiun dan bagi perusahaan yang telah 
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menjadikan pekerja sebagai karyawan tetap tidak menuntut tingkat pendidikan 

karyawannya untuk ke jenjang yang lebih tinggi. 

Tabel 4.3 Tabel Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Lama 

Bekerja (Karyawan) 

Lama Kerja 

Pendidikan 

2 bln-10 th 11-15 th 16-26 th Total 

SI 3 1 - 4 

SMA/SMK 25 11 1 37 

SMP 11 11 6 28 

SD - 4 3 7 

Total 39 27 10 76 

  Sumber : Data Primer Diolah (2017). 

 Berdasarkan tabel 4.3 tentang responden berdasarkan pendidikan terakhir 

dan lama bekerja menunjukkan bahwa dari 76 karyawan PT Dua Kelinci terbagi 

ke dalam kategori pendidikan yang berbeda, karyawan yang pendidikan Sarjana 

berjumah 4 orang dengan lama kerja diantara 2 bulan-10 tahun sebanyak 3 orang 

dan lama kerja diantara 11-15 tahun sebanyak 1 orang. Karyawan yang 

berpendidikan SMA/SMK berjumlah 37 orang dengan lama kerja diantara 2 

bulan-10 tahun sebanyak 25 orang, lama kerja diantara 11-15 tahun sebanyak 11 

orang dan lama kerja diantara 16-26 tahun tahun sebanyak 1 orang. Sebanyak 28 

orang berpendidkan SMP dengan lama kerja diantara 2 bulan-10 tahun sebanyak 

11 orang, lama kerja diatara 11-15 tahun sebanyak 11 orang dan lama kerja 
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diantara 16-26 tahun sebanyak 6 orang. Karyawan sebanyak 7 orang 

berpendidikan SD dengan lama kerja diantara 11-15 tahun sebanyak 4 orang dan 

lama kerja diantara 16-26 tahun sebanyak 3 orang. Dari data diatas, menunjukkan 

bahwa sebanyak 37 orang karyawan dengan lama kerja 2 bulan-10 tahun berlatar 

belakang pendidikan terakhir SMA/SMK menunjukkan jumlah yang lebih 

dominan daripada yang lain.  

 Tingkat pendidikan untuk para karyawan produksi rata-rata adalah lulusan 

SMA/SMK dikarenakan karyawan tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi disebabkan kondisi ekonomi keluarga, karena itulah 

setelah mereka lulus dari SMA/SMK mereka mencari pekerjaan di perusahaan 

yang dekat dengan lingkungan mereka. Karyawan lebih memilih untuk bekerja 

ataupun menikah daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

karena dengan bekerja mereka mendapatkan uang yang akan mereka gunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari atapun membantu orang tua mereka. Biaya 

pendidikan yang mahal menjadi alasan utama mereka tidak melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Tabel 4.4 Tabel Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan 

Bagian Kerja (Karyawan) 

Pendidikan Terakhir 

Bagian Karaj 
SI SMA/SMK SMP SD Total 

Kepala Bagian 1 - - - 1 

Supervisor - 2 1 - 3 

Operasional 1 - - - 1 

Ketua Kelompok Senior - 3 3 2 8 
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(KKS) 

Ketua Kelompok (KK) 1 25 22 4 52 

Pelaksana 1 7 2 1 11 

Total 4 37 28 7 76 

Sumber : Data Primer Diolah (2017). 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa 76 responden terbagi 

kedalam 6 kategori bagian kerja yang berbeda, jumlah karyawan pada bagian 

kerja kepala bagian berjumlah 1 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana, jumlah 

karyawan pada bagian kerja supervisor berjumlah 3 orang dengan tingkat 

pendidikan SMA/SMK 2 orang dan SMP 1 orang, jumlah karyawan pada bagian 

kerja operasional berjumlah 1 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana, jumlah 

karyawan pada bagian kerja ketua kelompok senior berjumlah 8 orang dengan 

tingkat pendidikan SMA/SMK 3 orang, SMP 3 orang dan 2 orang berpendidikan 

SD, jumlah karyawan pada bagian kerja ketua kelompok berjumlah 52 orang 

dengan tingkat pendidikan masing-masing Sarjana 1 orang, SMA/SMK 25 orang, 

SMP 22 orang, dan SD 4 orang, jumlah karyawan pada bagian kerja pelaksana 

berjumlah 11 orang dengan tingkat pendidikan masing-masing Sarjana 1 orang, 

SMA/SMK 7 orang, SMP 2 orang dan SD 1 orang. Dari 76 kuesioner yang 

diberikan kepada perusahaan, perusahaanlah yang memilih dan menentukan 

responden yang mengisi kuesioner peneliti, sebagian besar kuesioner di isi oleh 

ketua kelompok di produksi karena ketua kelompok memiliki waktu yang lebih 

senggang daripada pelaksana produksi. 
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4.3  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Kesalamatan dan Kesehatan kerja di PT Dua Kelinci masih terjadi 

kecelakaan dalam kegiatan produksi walaupun tidak mengakibatkan korban 

meninggal dunia. PT Dua Kelinci berusaha untuk meminimalisasikan terjadinya 

kecelakaan kerja dengan kebijakan-kebijakan yang mengkondisikan program 

keselamatan dan Kesehatan kerja berjalan dengan benar. Perusahaan bertanggung 

jawab terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja karyawan dengan menyediakan 

berbagai fasilitas seperti, alat pelindung diri, jaminan kesehatan kerja, klinik, dan 

ruang istirahat. 

4.3.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Dua Kelinci 

 PT. Dua Kelinci membentuk suatu divisi yang menangani segala macam 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dengan nama P2K3 

(Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kegiatan utama yang 

dilakukan P2K3 di perusahaan yakni memastikan bahwa tingkat keamanan di 

perusahaan memiliki kualitas yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 berisi Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian 

dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian 

resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang 

aman, efisien dan produktif. 
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 Walaupun PT. Dua Kelinci sendiri belum mendapatkan penghargaan terkait 

zero accident, akan tetapi tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja tiap 

tahunnya mengalami penurunan. PT. Dua Kelinci secara terus-menerus berupaya 

untuk meningkatkan keselamatan pekerja terhadap peralatan kerja yang mereka 

gunakan serta meningkatkan kesehatan kerja dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang bersih dan mengelola hasil limbah produksi agar tidak mencemari 

lingkungan pemukiman warga di sekitar PT. Dua Kelinci, hal ini dilakukan untuk 

menjadi upaya PT. Dua Kelinci dalam mempertahankan nihil kecelakaan. 

4.3.2  Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Dua Kelinci 

 Adapun kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat oleh PT. 

Dua Kelinci : 

1. Mematuhi semua persyaratan undang-undang pemerintah dan persyaratan 

yang lain terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku. 

2.   Menekan dan menjamin kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (dalam 

hal ini ialah pengunjung, karyawan dan tamu). 

3.   Melakukan perbaikan Sistem Manajemen K3 secara berkelanjutan untuk 

menerapkan terciptanya budaya K3 yang baik di lingkungan perusahaan. 

 Untuk mencapai kebijakan tersebut, PT. Dua Kelinci telah melakukan 

uapaya sebagai berikut :  

1. Memberikan pelatihan terkait K3 kepada setiap karyawan. 

2.  Melakukan evaluasi terkait peralatan kerja (mesin produksi) dan 

lingkungan kerja di perusahaan. 
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3.  Memasang rambu-rambu keselamatan terkait K3 di tempat-tempat yang 

rawan kecelakaan atau rawan bahaya, serta penyediaan Alat Pelindung 

Diri (APD). 

4.  Memberikan sarana dan fasilitas kesehatan, serta jaminan kesehatan 

ketenagakerjaan kepada karyawan. 

4.3.3 Kebijakan Zero Accident 

 Adapun kebijakan Zero Accident yang dibuat oleh PT. Dua Kelinci : 

1.  Mencegah terjadinya kecelakaan kerja tanpa menghilangkan waktu kerja 

sesuai dengan peraturan pemerintah dan persyaratan terkait Zero Accident.  

2.  Menjamin semua tenaga kerja dengan mengikut sertakan tenaga kerja ke 

dalam program JAMSOSTEK atau Jaminan Ketenagakerjaan. 

3.  Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) 

dan mejalankan serta mengevaluasi program Keselamtan dan Kesehatan 

Kerja berjalan dengan baik dan benar. 

 Kebijakan merupakan suatu bentuk peraturan yang harus ditaati oleh setiap 

tenaga kerja. Peraturan yang ada di perusahaan merupakan salah satu bentuk 

kebijakan yang menjadi panutan bagi karyawan, hal ini dikarenakan untuk 

meninjau agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja karena kecelakaan dapat 

terjadi sewaktu-waktu oleh setiap tenaga kerja apabila tenaga kerja tidak 

mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan. Suatu peraturan dapat diterima 

atau tidak dapat dilihat dari bagaimana karyawan memahami kebijakan peraturan 

tersebut, apakah mereka akan mematuhi peraturan ataupun karyawan beranggapan 
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bahwa kebijakan tersebut memberatkan mereka. Berikut ini merupakan gambar 

yang menjelaskan tanggapan atau persepsi karyawan tentang kebijakan zero 

accident : 

Gambar 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Tanggapan Diterima/Ditolaknya 

Kebjakan Zero Accident 

                              

 Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

 Pada gambar diagram diatas dapat dijelaskan bahwa karyawan yang 

menerima kebijakan yang ditetapkan perusahaan tersebut sebanyak 72 karyawan 

dari 76 responden. Sedangkan karyawan yang merasa keberatan akan adanya 

kebijakan tersebut sebanyak 4 karyawan dari 76 responden. Ini menunjukkan 

bahwa dari 76 responden 72 karyawan berpendapat bahwa kebijakan tersebut 

dapat mereka terima dengan baik dan tidak memberatkan ataupun membenani 

mereka dengan alasan karyawan menerima kebijakan tersebut untuk sadar akan 
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pentingnya keselamatan dalam bekerja supaya dapat meminimalisasikan nihil 

kecelakaan. Sedangkan bagi responden yang tidak setuju atau tidak menerima 

kebijakan tersebut berjumlah 4 orang dengan alasan bahwa peraturan dan 

kebijakan yang dibuat perusahan begitu banyak sehingga mereka tidak dapat 

memahami semuanya dan mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sesuai 

dengan jabatan masing-masing. 

4.3.4 Tanggung Jawab Perusahaan 

 Sebagai salah satu bentuk perhatian perusahaan terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawannya adalah dengan menyediakan ruang kesehatan yang 

digunakan karyawan apabila karyawan sakit ataupun sebagai sarana penolongan 

pertama jika terjadi kecelakaan di perusahaan.  Di setiap ruang produksi maupun 

ruang kantor terdapat alat pemadam kebakaran yang tentunya mudah di jangkau 

dan ditemukan karyawan. Membuat denah zona aman atau titik kumpul sebagai 

pusat untuk evakuasi bilamana terjadi kecelakaan atau bencana gemapa bumi dan 

kebakaran. Salah satu anggota dari divisi K3 selalu melakukan pemeriksaan rutin 

terhadap keamanan kerja dua minggu sekali, contohnya pemeriksaan terhadap 

mesin-mesin produksi mengalami gangguan atau tidak, pemeriksaan kabel-kabel 

arus listrik, pemeriksaan pengaman atau pelindung yang terpasang di mesin 

produksi masih layak dipakai atau tidak atau hanya sekedar mengobrol kepada 

karyawan apakah mereka memiliki keluhan ataupun saran terkait tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Hasil dari pemeriksaan ini 

nantinya akan dilaporkan dan dibahas dalam rapat bulanan perusahaan. 
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 PT DUA KELINCI memberikan jaminan kepada tenaga kerja berdasarkan 

jenis tenaga kerja di perusahaan, antara lain : 

a.  Untuk karyawan bulanan adalah jamsostek untuk jaminan hari tua. 

b.  Untuk karyawan kontrak adalah jamsostek (non hari tua) kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. 

c.  Untuk karyawan harian tetap adalah jamsostek untuk hari tua. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat ketentuan-ketentuan terhadap 

fasilitas kesehatan yang diberikan PT. Dua Kelinci kepada karyawannya, yaitu : 

1.  Jenis dari fasilitas kesehatan adalah adanya bantuan pengobatan di klinik 

yang telah disediakan oleh perusahaan sebagai bantuan pengobatan rawat 

jalan bagi karyawan, di klinik telah disediakan dokter atau perawat untuk 

memeriksa penyakit karyawan, adanya program KB bagi karyawan yang 

telah berkeluarga dan pembelian obat-obatan sesuai dengan resep dokter. 

2.  Pemberian rujukan ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh perusahaan 

bilamana karyawan mengalami sakit ataupun kecelakaan kerja yng 

mengharuskan karyawan rawat inap ataupun memerlukan tindakan serius. 

3.  Di klinik perusahaan juga memberikan layanan pemeriksaan atau general 

chek-up rutin kepada karyawan 2 bulan sekali. 

4.4 Analisis Deskriptif 

 Hasil jawaban responden PT Dua Kelinci pada penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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4.4.1  Keselamatan Kerja 

  Berdasarkan jawaban responden tehadap kuesioner yang telah dibagikan 

dapat diketahui tanggapan atau presepsi karyawan mengenai keselamatan kerja, 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.5  

Tanggapan atau Presepsi  Responden tentang Keselamatan Kerja 

N

o 

Pertanyaan SS S KS TS STS Total 

Skor 

Kategori 

5 4 3 2 1 

1.  Semua peralatan 

kerja dalam 

kondisi baik dan 

layak. 

24 

(120) 

45 

(180) 

6 

(18) 

- 

(0) 

1 

(1) 

319 Baik 

2. Perusahaan 

melakukan 

pengawasan rutin 

terhadap 

pekerjaan 

karyawan dan 

peralatan kerja 

(mesin). 

17 

(85) 

53 

(212) 

6 

(18) 

- 

(0) 

- 

(0) 

315 Baik 

3. Perusahaan 

menyediakan Alat 

Pelindung Diri 

seperti sepatu 

boots, masker, 

helm, sarung 

tangan, dll 

36 

(180) 

37 

(148) 

2 

(6) 

- 

(0) 

1 

(1) 

335 Baik 

4. Perusahaan 

memberikan 

pelatihan 

mengenai 

bertindak aman 

saat bekerja bagi 

karyawan 

22 

(110) 

52 

(208) 

1 

(3) 

- 

(0) 

1 

(1) 

 

322 Baik 
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Tabel 4.5 ( Lanjut ) 

5 Perusahaan 

memberikan 

rambu-rambu 

keselamatan 

pada lingkungan 

kerja dan 

peralatan kerja 

yang rawan 

bahaya 

22 

(110) 

51 

(204) 

1 

(3) 

- 

(0) 

1 

(1) 

318 Baik 

6. Perusahaan 

menerapkan 

SOP dengan 

benar 

18 

(90) 

53 

(212) 

5 

(15) 

- 

(0) 

- 

(0) 

317 Baik 

7. Karyawan 

bekerja dalam 

kondisi 

lingkungan kerja 

yang aman dan 

besih 

21 

(105) 

49 

(196) 

1 

(3) 

1 

(2) 

4 

(4) 

310 Baik 

8. Karyawan 

berhati-hati 

dalam 

menyalakan dan 

mematikan 

22 

(110) 

53 

(212) 

1 

(3) 

1 

(2) 

- 

(0) 

327 Baik 

Rerata Keselamatan Kerja 320,87 Baik 

Sumber : Data Primer Diolah (2017). 

 Berdasarkan tabel 4.5 tentang keselamatan kerja dapat dijelaskan bahwa 

jawaban responden tentang presepsi Keselamatan Kerja di PT Dua Kelinci secara 

keseluruhan tergolong baik dengan rerata skor 320,87, hal ini dapat dijelaskan 

program keselamatan kerja di perusahaan berjalan dengan baik , artinya bahwa 

perusahaan menyediakan alat pelindung diri, pengawasan rutin terhadap pekerjaan 

karyawan dan peralatan kerja. Perusahaan juga mengadakan pelatihan bertindak 

aman dan memasang rambu-rambu keselamatan pada tempat-tempat yang rawan 

bahaya.  
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 Akan tetapi pada poin pertanyaan ketujuh tentang karyawan bekerja dalam 

kondisi lingkungan kerja yang aman dan bersih mendapatkan skor 4 penilaian 

sangat tidak setuju dari karyawan dikarenakan lingkungan produksi terdapat debu 

dan lantai yang licin akibat minyak dan tepung yang menyebabkan karyawan 

tergelinci pada saat bekerja, walaupun karyawan telah menggunakan sepatu boots. 

Pada poin pertanyaan pertama tentang peralatan kerja juga terdapat 1 skor 

penilaian sangat tidak setuju dikarenakan ada beberapa peralatan kerja yang tidak 

memiliki pengaman ataupun pengamannya sudah rusak. Pada penyediaan APD 

mendapatkan 1 skor sangat tidak setuju dikarenakan pada divisi Bijian tidak 

tersedianya sepatu boots, hal ini membuat karyawan merasa takut jika nanti 

mereka tergelincir karena kondisi lantai yang terkena minyak dan tepung. 

 Untuk menjamin keselamatan kerja karyawan di PT Dua Kelinci 

menyediakan alat pemadam kebakaran di setiap bagian produksi yang 

ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh karywan 

yang akan digunakan untuk mengantisipasi kebakaran serta adanya jalur evakuasi 

jika sewaktu-waktu kebakaran ataupun bencana lainnya yang terjadi dan adanya 

rambu-rambu tanda keselamatan kerja yang ada pada tempat ataupun benda yang 

rawan bahaya.  
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 Gambar alat pemadam kebakaran di perusahaan dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 4.5 Alat Pemadam Kebakaran 

 Gambar rambu-rambu keselamatan jalur evakuasi di perusahaan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.6 Rambu-Rambu Jalur Evakuasi 
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 Gambar pemakaian alat pelindung diri bagian produksi di perusahaan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.7 Pemakaian Alat Pelindung Diri 

 Gambar lembar cheklist pemeriksaan dan pemantauan di perusahaan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.8 Lembar Cheklist dan Pemeriksaan K3 



67 
 

4.4.2 Kesehatan Kerja 

 Berdasarkan jawaban responden tehadap kuesioner yang telah dibagikan 

dapat diketahui tanggapan atau presepsi karyawan mengenai kesehatan kerja, pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Tanggapan atau Presepsi  Responden tentang Kesehatan Kerja 

No Pertanyaan SS S KS TS STS Total 

Skor 

Kategori 

5 4 3 2 1 

1.  Tempat kerja 

menyediakan klinik 

dan obat-obatan 

untuk pertolongan 

pertama bila terjadi 

kecelakaan 

44 

(220) 

32 

(128) 

- 

(0) 

- 

(0) 

- 

(0) 

348 Baik 

2. Perusahaan 

memberikan jaminan 

kesehatan kepada 

karyawan 

32 

(160) 

40 

(160) 

3 

(9) 

1 

(2) 

- 

(0) 

331 Baik 

3. Karyawan yang sakit 

akan dirujuk ke 

rumah sakit yang 

telah 

ditentukan/ditunjuk 

perusahaan 

26 

(130) 

45 

(180) 

5 

(15) 

- 

(0) 

- 

(0) 

325 Baik 

4. Perusahaan 

melakukan tes 

pemeriksaan rutin 

kepada karyawan 

16 

(80) 

43 

(172) 

15 

(45) 

- 

(0) 

2 

(2) 

299 Baik 

5. Perusahaan membuat 

pengudaraan/ventilasi 

udara di ruang kerja 

dengan baik 

16 

(80) 

45 

(172) 

11 

(33) 

3 

(6) 

1 

(1) 

292 Baik 
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Tabel 4.6 ( Lanjut ) 

6. Karyawan mampu 

menciptakan 

lingkungan kerja 

yang bersih dari 

sumber penyakit 

(tidak ada 

waste/kotoran 

menumpuk atau 

berserakan) 

17 

(85) 

52 

(208) 

7 

(21) 

- 

(0) 

- 

(0) 

314 Baik 

7. Perusahaan 

menyediakan 

penyedot debu 

(dustcollector) di 

ruang kerja 

14 

(70) 

48 

(192) 

8 

(24) 

3 

(6) 

2 

(2) 

294 Baik 

8.  Perusahaan 

menyediakan ruang 

istirahat bagi 

karyawan 

33 

(165) 

40 

(160) 

1 

(3) 

1 

(2) 

1 

(1) 

331 Baik 

Rerata Kesehatan Kerja 316,75 Baik 

Sumber : Data Primer Diolah (2017). 

 Berdasarkan tabel 4.6 tentang Kesehatan Kerja dapat dijelaskan bahwa 

jawaban responden terkait kesehatan kerja di perusahaan tergolong baik dengan 

rerata skor 316,75. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan memberikan 

jaminan kesehatan berupa BPJS, menyediakan klinik dan pertolongan pertama 

kepada karyawan sebagai jaminan terhadap keselamatan kerja di tempat kerja dan 

lingkungan kerja, selain itu perusahaan juga memberikan pengobatan ataupun 

pertolongan kesehatan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan di luar 

perusahaan. 

 Pada poin pertanyaan ke-empat tentang tes kesehatan rutin, terdapat 2 

karyawan yang menjawab sangat tidak setuju dikarenakan tes kesahatan ini 

dilakukan 4 bulan sekali. Karyawan menginginkan adanya tes kesehatan rutin ini 
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dilakukan 2 bulan sekali agar mereka juga dapat mengetahui apakah kondisi fisik 

mereka bagus atau tidak dengan pekerjaan yang mereka lakukan di perusahaan. 

Sedangkan pada poin pertanyaan ke-tujuh tentang penyediaan duscollector atau 

mesin penyedot debu terdapat 2 karyawan yang menjaab sangat tidak setuju 

dikarenakan fungsi dari mesin penyedot debu ini tidak berfungsi dengan efisien 

dimana mesin penyedot debu tidak dapat menyedot keseluruhan debu akibat 

proses produksi, akibatnya perusahaan menggunakan cara lain yaitu dengan 

menyemprot debu menggunakan compressor ataupu menyapu sisa debu produksi. 

 Dengan adanya penyediaan dusctcollector atau penyedot debu di ruang 

produksi dengan baik maka kebersihan lingkungan tempat kerjapun akan 

remaking baik, debu yang diakibatkan proses produksi menjadi salah satu 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maka dari itu perusahaan tidak 

hanya mengandalkan penyedot debu saja melainkan dengan menyapu ataupun 

menyemprot debu dengan kompresor. Karyawan juga mendapatkan jaminan 

kesehatan dari perusahaan pada saat karyawan sakit dan yang memerlukan 

perawatan rawat inap di rumah sakit, maka perusahaan akan memberikan surat 

rujukan dari klinik perusahaan untuk dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. Dengan adanya jaminan kesehatan kerja berupa tes kesahatan 

rutin yang diadakan oleh perusahaan untuk karyawan ini karyawan merasa adanya 

jaminan kesehatan yang layak dan terjamin, serta jaminan kesehatan lain berupa 

waktu istirahat yang cukup dan adanya ruang istirahat yang dapat digunakan 

karyawan. Poliklinik di perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.9 Poliklinik Perusahaan 

 

Gambar 4.10 Dustcollector atau Penyedot Debu 
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Gambar 4.11 Cara pembersihan debu dengan menyapu 

 

Gambar 4.12 Penyedot debu dengan kompresor 

4.4.3 Zero Accident 

 Berdasarkan jawaban responden tehadap kuesioner yang telah dibagikan 

dapat diketahui tanggapan atau presepsi karyawan mengenai Zero Accident, pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.7 

Tanggapan atau Presepsi  Responden tentang Zero Accident 

No Pertanyaan SS S KS TS STS Total 

Skor 

Kategori 

5 4 3 2 1 

1.  Perusahaan telah 

menerapkan 

program 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

(K3) dengan baik 

25 

(125) 

49 

(196) 

2 

(6) 

- 

(0) 

- 

(0) 

327 Baik 

2. Perusahaan 

memberikan 

pelatihan 

mengenai K3 

kepada karyawan 

16 

(80) 

58 

(232) 

2 

(6) 

- 

(0) 

- 

(0) 

318 Baik 

3. Perusahaan 

mengevaluasi dan 

memperbaiki 

program SMK3 

10 

(50) 

58 

(232) 

6 

(18) 

1 

(2) 

1 

(1) 

303 Baik 

4. Perusahaan 

melakukan 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan, 

terjadinya 

penyakit dan 

kecelakaan akibat 

kerja 

21 

(105) 

51 

(204) 

2 

(6) 

- 

(0) 

2 

(2) 

317 Baik 

5. Perusahaan 

melakukan 

penyuluhan 

mengenai K3 

kepada karyawan 

20 

(100) 

53 

(212) 

2 

(6) 

- 

(0) 

1 

(1) 

319 Baik 

6. Perusahaan 

memberikan sanki 

atau hukuman 

bagi karyawan 

yang melanggar 

K3 

17 

(85) 

48 

(192) 

7 

(21) 

3 

(6) 

1 

(1) 

305 Baik 
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Tabel 4.7 ( Lanjut ) 

7. Perusahaan 

memberikan 

pengawasan 

terhadap K3 pada 

dasarnya 

memberikan 

manfaat kepada 

pekerja untuk 

selalu waspada 

dan tanggap 

terhadap prosedur 

kerja sesuai 

dengan K3 

19 

(95) 

54 

(216) 

3 

(9) 

- 

(0) 

- 

(0) 

320 Baik 

8.  Karyawan berusaha 

selalu 

mengingatkan satu 

sama lain 

pentingnya K3 

dalam upaya tidak 

terjadinya 

kecelakaan di 

tempat kerja 

24 

(120) 

48 

(192) 

2 

(6) 

1 

(2) 

1 

(1) 

321 Baik 

Rerata Zero Accident 316,25 Baik 

Sumber : Data Primer Diolah (2017). 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang 

zero accident tergolong dalam kategori baik dengan rata-rata skor 316,25. Untuk 

upaya nihil kecelakaan kerja perusahaan melakukan banyak hal, salah satunya 

adalah dengan memberikan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

kepada karyawan yang akan memperbaiki kualitas kerja karyawan, memperbaiki 

peralatan kerja yang kurang aman. Pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja di berikan perusahaan kepada karyawan pada saat pertama kali karyawan 

diterima kerja, peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 20 sampai 25 peserta 

akan tetapi jumlah peserta tergantung pada berapa banyak pelamar kerja yang 
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diterima oleh perusahaan. Jika pelamar kerja melebihi 25 orang maka pelatihan 

akan dibagi menjadi beberapa hari. Di perusahaan terdapat ruangan serba guna 

yang dapat digunakan untuk pelatihan. Pelatihan K3 sendiri memiliki klasifikasi 

sebagai berikut : 

1.  Pelatihan khusus K3, pelatihan ini berkaitan dengan tugas dan 

pekerjaan masing-masing pekerja. Misalnya, pekerja diberi pelatihan 

cara mengoperasikan mesin kerja dengan benar dan bagaimana cara 

membersihkan peralatan kerja ataupun bagaimana menggunakan APD 

dengan benar. 

2. Induksi K3, pelatihan ini diberikan sebelum karyawan memasuki tempat 

kerja. Misalnya, pekerja diberi pelatihan tata cara mensterilkan diri 

mereka sebelum memasuki tempat kerja, terutama pada bagian yang 

memproduksi snack (wafer). 

3. Pelatihan umum K3, pelatihan ini bersifat umum dan diberikan kepada 

semua tenaga kerja. Pelatihan in berupa menanamkan budaya K3 di 

kalangan karyawan. Misalnya, pelatihan tentang bertindak aman saat 

bekerja dan petunjuk keselamatan pada saat keadaan darurat dan tata 

cara menggunakan hydrant, serta pelatihan tentang kesehatan dimana 

tenaga kerja diberikan tata cara penolongan pertama pada saat terjadi 

kecelakaan kerja.  
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 Pada pertanyaan ke-empat tentang pencegahan pencemaran lingkungan dan 

penyakit akibat kerja mendapatkan 2 penilian sangat tidak setuju dari karyawan 

dikarenakan penyakit akibat kerja yang sering kali terjadi adalah tergelincir atau 

terkilir akibat lantai produksi yang terkena tumpahan minyak dan tepung. 

Pembersihan pada setiap divisi ini tidak dapat dilakukan setiap hari karena 

perusahaan beroperasi memproduksi bahan baku menjadi produk yang siap dijual 

pada setiap harinya, pembersihan ruang produksi dilakukan pada saat permintaan 

akan pesanan produk berkurang ataupun produk yang ada di gudang sudah 

melampaui batasnya. Dikarenakan hal tersebut, waktu pembersihan ruang 

produksi tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dan pada poin pertanyaan ke-

delapan tentang karyawan saling mengingatkan satu sama lain pentingnya K3 

mendapatkan 1 skor penilaian sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan ada 

beberapa karyawan yang tidak taat terhadap penggunaan alat pelindung diri 

(APD), beberapa karyawan asik mengobrol satu sama lain dengan melapaskan 

masker akibatnya karyawan mendapatkan teguran dari pihak divisi K3.  

 Begitu juga dengan hukuman atau sanksi bagi karyawan yang melanggar 

peraturan terkait K3. Adapun beberapa hukuman atau sanksi bagi karyawan yang 

melanggar peraturan sebagai berikut : 

1.  Surat Teguran Tertulis (masa berlaku 3 bulan). 

2.  Surat Peringatan Tertulis I (masa berlaku maksimal 6 bulan). 

3.  Surat Peringatan Tertulis II (masa berlaku maksimal 6 bulan).  

4. Surat Peringatan Tertulis III (masa berlaku maksimal 6 bulan). 

5.  Pemutusan Hubungan Karaj (PHK), dan 
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6.  Skorsing, dengan ketentuan 3 hari s/d 30 hari dan bisa disertai dengan SPT. 

 Hal ini dijelaskan bahwa melalui hukuman atau sanksi, karyawan akan lebih 

memahami pentingnya keselamatan diri mereka sendiri, sehingga dapat 

meminimalisasikan kecelakaan. Pentingnya keselamatan dan kesehatan bukan 

terletak pada bagaimana perusahaan selalu memberikan pengarahan melainkan 

kembali pada diri sendiri untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang 

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Untuk 

meminimalisasikan kecelakaan nihil di perusahaan maka disediakannya program 

dan jaminan terkait tentang keselamatan dan kesehatan keja serta upaya pelatihan 

dan pengawasan terkait K3 dan perbaikan serta evaluasi terkait Sistem 

Manajemen K3. 

 Adapun contoh formulir kecelakaan kerja dan penyebabnya yang terjadi 

pada tahun 2015 di PT. Dua Kelinci pada bulan Januari dan Febuari dengan 

kategori kecelakaan ringan dan berat, sebagai berikut :  
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Laporan Kecelakaan Kerja Kategori Luka Ringan 

JANUARI 2015 

No TGL WKT Nama Bagian Lokasi Bagian Luka Tindak 

Lanjut 

Hari 

Hilang 

1 08-Jan 23.00 Erwhin KG Gunung Bedah Lutut kiri BP 3 

2 14-Jan 06.30 Lukman Fresa 

D 

Perawatan 

Umum 

Kudus Siku tangan 

kanan dan 

pinggang 

BP 2 

3 18-Jan 13.30 Minarso Maintenance Silo KG Kaki kiri memar BP 0 

4 20-Jan 22.00 Puji Lestari PTT Pom Bensin 

Plangitan 

Tangan kanan 

dan kiri lecet 

BP 3 

5 24-Jan 23.10 Mei Anik L Tiris TT Puri Tangan dan kaki 

lecet 

BP 1 

6 24-Jan 23.15 Siti Aminah PTT Perempatan SMP 

4 

Wajah dan kaki 

kiri memar 

BP 4 

7 24-Jan 04.20 Rindu Andiani Rendam Polong Intek CF 5 Jari telunjuk kiri BP 3 

8 28-Jan 08.30 Suhartini P. Bijian X-Ray Krip-Krip Jari kiri BP 1 

9 29-Jan 09.00 Kusnoandi Maintenance Rebung Morning Mata BP 0 

10 31-Jan 00.40 Mugiran Sopir Forklift 

KG 

Belakang Drier Tangan kanan RS. 

Suwondo 

0 

11 31-Jan 11.30 Ahmad 

Sugiono 

Driyer KG Driyer C line 3 

elevator 

Kepala BP 0 

12 31-Jan 15.00 Agung Prasetyo T. Atom Depan Polsek 

Margorejo 

Kaki kanan 

patah 

RS. KSH 0 

Total hari kerja yang hilang 17 
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1. Kejadian di dalam perusahaan :  9 kasus kecelakaan kerja. 

2. Kejadian di luar perusahaan :  7 kasus kecelakaan kerja. 

No Nama PENYEBAB 

1 Erwhin Mengerem mendadak karena ada kucing menyebrang sehingga terjatuh. 

2 Lukman Fresa D Pada saat naik sepeda montor, menghindari orang menyebrang sehingga terjatuh. 

3 Minarso Membantu mengangkat besi di silo KG dan tidak tahu kalau belakangnya ada semen sehingga 

terjatuh. 

4 Puji Lestari Tiba-tiba sepeda montor mati dan kemudian ditabrak sepeda motor lain dari belakang. 

5 Mei Anik L Ada orang menyebrang mendadak sehingga akhirnya menabrak orang tersebut. 

6 Siti Aminah Ada kendaraan belok tanpa lampu sein sehingga kendaraan tersebut di tabrak. 

7 Rindu Andiani Pada saat mau memasang satek angsang jari telunjuk terjepit pintu. 

8 Suhartini Saat kemasan koro menyangkut di X-Ray diambil, posisi mesin hidup sehingga jari kiri siku 

terjepit. 

9 Kusnoandi Saat memperbaiki saluran pipa pembuangan rebus morning yang tersembut di tiup dengan 

kompresor, akibatnya air menyembur ke wajah. 

10 Mugiran Saat forklift mundur, jalan licin sehingga forklift miring dan orangnya terjatuh dan tangan 

kanan untuk menyangga. 

11 Ahmad Sugiono Pada saat bekerja, kejatuhan rol dari atas driyer sehingga terkena kepala. 

12 Agung Prasetyo Saat hendak belok tiba-tiba di tabrak sepeda motor lain dari belakang. 
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Laporan Kecelakaan Kerja Kategori Luka Sedang Dan Berat  

JANUARI 2015 

No TGL WKT Nama Bagian Lokasi Bagian Luka Tindak 

Lanjut 

Hari 

Hilang 

1 05-Jan 13.30 Amin Sayekti Tepung 

KA 

Ds. Hadiwarno Tangan dan kaki 

memar 

BP 

 

15 

2 13-Jan 05.20 Sukanah S.F 

Polong 

Depan BLK Pati Tangan kanan dan 

kaki kiri lecet 

BP 7 

3 07-Jan 06.30 Sulikah QC Jl. Pati-Kudus 

Depan BRI 

Kaki kanan dan 

pantat luka 

RS.Suwondo 19 

4 29-Jan 13.45 Priyanti FD Prod. K. Oven Kaki kiri RS. Suwondo 3 

5 21-Jan 05.30 Sariati Wafer Prod. K. Oven Jari telunjuk kanan RS. Suwondo 3 

Total hari kerja yang hilang 53 

Keterangan : 

1. Kejadian di dalam perusahaan :  2 kasus kecelakaan kerja. 

2. Kejadian di luar perusahaan :  3 kasus kecelakaan kerja. 
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Penyebab Kecelakaan Kerja Kategori Sedang dan Berat 

Januari 2015 

No Nama PENYEBAB 

1 Amin Sayekti Pada saat berangkat kerja naik motor, menghindari orang yang menyebrang tiba-tiba sehingga 

terjatuh dari motor. 

2 Sukanah Saat pulang kerja sesampainya di depan BLK ada genangan air dengan lubang yang dalam 

sehingga roda sepeda motor masuk ke dalam lubang dan terjatuh. 

3 Sulikah Saat berangkat kerja, tepatnya di depan BRI ada motor di depan yang berhenti mendadak 

sehingga menabrak dan terjatuh. 

4 Priyanti Pada saat mengambil HN Jagung, jalannya menurun hand paletnya langsung di belokkan ke 

kiri sehingga terbentur ampalan, kaki kiri menahan hand palet dan terjepit rodanya. 

5 Sariati Saat membersihkan seluncuran wafer, tiba-tiba jari terkena pisau pemotong. 
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Laporan Kecelakaan Kerja Kategori Luka Ringan 

FEBUARI 2015 

No TGL WKT Nama Bagian  Lokasi Bagian Luka Tindak 

Lanjut 

Hari  

hilang 

1 07-Feb 10.15 Taufik 

Rahman 

Bengkel 

Perkakas 

Bengkel Jari kelingking dan 

jari manis 

BP 2 

2 07-Feb 22.00 Nanik Goreng KA Depan parkiran 

pabrik 

2 kaki memar dan 

bengkak 

BP 3 

3 07-Feb 15.15 Eni Suciati Pack TT Depan Gapura 

Ngawen 

Punggung dan kaki 

kiri 

BP 3 

4 07-Feb 23.30 Nur Janah Pack TT Jl.Kedung 

Mulyo 

Jari tangan, kaki dan 

wajah 

BP 2 

5 09-Feb 13.30 Heni 

Handayani 

Pack KA Pack KA Dahi lecet BP 2 

6 09-Feb 21.15 Lisa Cahyani Pack KA Kudus Kaki kiri lecet BP 2 

7 11-Feb 10.30 Suyati Sortir 

Polong 

Sortir Final Kuku ibu jari kaki 

kiri 

BP 4 

8 14-Feb 09.30 Sri Atun 

Hidayah 

Sortir Bijian Gondoharum Tangan kiri BP 5 

9 14-Feb 09.30 Nur 

Hamidah 

Sortir Bijian Gondoharum Pergelangan tangan 

kanan 

BP 5 

10 16-Feb 16.00 Hendri 

Prastowo 

Maintenance Depan pabrik Kepala BP 3 

11 19-Feb 13.45 Ari Nur Aini SSN Polong Tlogowungu Jari tengah tangan 

kiri dan lutut 

BP 4 
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12 20-Feb 06.30 Tin Alfino A FD Depan pabrik Tangan kanan BP 4 

13 25-Feb 10.00 Eka Sedani Pack KA Ds. Bulung Tangan, wajah dan 

gigi 

BP 9 

Total hari kerja yang hilang 48 

1. Kejadian di dalam perusahaan :  3 kasus kecelakaan kerja. 

2. Kejadian di luar perusahaan :  10 kasus kecelakaan kerja. 

 

Penyebab Kecelakaan Kerja Kategori Ringan  

Febuari 2015 

No Nama PENYEBAB 

1 Taufik Rahman Saat turub dari tangga, kaki tersangkut kemudia terjatuh dan tangan mengenai ujung siku 

tangga. 

2 Nanik Saat masuk parkiran, ada kendaran dari lawan arah yang sedang mabuk menabraknya. 

3 Eni Suciati Saat pulan kerja tepat di gapura ds.ngawen ditabrak motor lain dari belakang. 

4 Nur Janah Jatuh dari motor karena menghindari kucing di tengah jalan. 

5 Heni Handayani Pada saat mengeluarkan krat tidak membuka dari countainer terlebih dulu sehingga krat paling 

atas jatuh. 

6 Lisa Cahyani Saat naik sepeda motor dan menoleh ke belakang akhirnya menyenggol motor temennya. 

7 Suyati Saat menimbang hasil sortir, kaki tersandung krat hasil sortir. 

8 Sri Atun Hidayah Setelah perpanjang kontrak kerja di perjalanan pulang sepedan motor teman di depan menabrak 

sepeda motor yang menyebrang sehingga terjatuh. 

9 Nur Hamidah Setelah perpanjang kontrak ada orang menyebrang tertabrak sehingga terjauth. 

10 Hendri Prastowo Saat akan menyebrang tiba-tiba ditabrak pengendara motor lain yang sedang mabuk dan 
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akhirnya terjatuh. 

11 Ari Nur Aini Saat akan berangkat kerja, sepeda motor di depan mengerem mendadak untuk belok sehingga 

ikut mengerem mendadak dan terjatuh. 

12 Tin Alfino A Saat akan menyebrang tertabarak sepeda motor dari arah lain. 

13 Eka Sedani Menghindari ayam di jalah, tanpa saar ada sepeda motor berlawanan arah kemudian 

bersenggolan dan akhirnya terjatuh. 

 

Laporan Kecelakaan Kerja Kategori Luka Sedang Dan Berat  

FEBUARI 2015 

No TGL WKT Nama Bagian Lokasi Bagian Luka Tindak 

Lanjut 

Hari 

Hilang 

1 06-Feb 14.00 Sulastri Tepung TT Ds. Pladen Tulang punggung BP 3 

2 09-Feb 23.15 Santi 

Apriliyani 

Pack KA Kudus Lengan kanan, 

pundak dan hidung 

BP 8 

3 11-Feb 08.00 Sri Karwati KA Formula KA Tangan kanan RS. 

Suwondo 

17 

4 12-Feb 08.00 Didik Muktar FD Area prod FD Jari manis sebelah 

kiri 

RS. 

Suwondo 

10 

5 12-Feb 15.30 Wiyoto Sopir Atom KM, dekat bengkel 

KA 

Kaki kanan BP 1 

6 15-Feb 21.00 Witiyawati Molen KA Molen KA Kaki kiri BP 5 

7 15-Feb 23.30 Reni Astuti SSN TT Ds. Dayan Dagu, tangan, kaki 

kanan kiri 

BP 7 

8 17-Feb 06.30 Jasmini Sortir KG Ds. Bungkuk Kaki kiri dan paha RS. 

Suwondo 

11 
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9 24-Feb 15.20 Agus Setiawan Sopir Forklift Depan RM Menara Kepala, kaki, siku  RS. 

Suwondo 

4 

Total hari kerja yang hilang 66 

 

1. Kejadian di dalam perusahaan :  4 kasus kecelakaan kerja. 

2. Kejadian di luar perusahaan :  5 kasus kecelakaan kerja. 

Penyebab Kecelakaan Kerja Kategori Sedang dan Berat 

Febuari 2015 

No Nama PENYEBAB 

1 Sulastri Pada saat belok di perempatan ditabrak sepeda motor dari belakang. 

2 Santi Apriliyani Saat mengendarai sepeda motor di tabrak sepeda motor lain dari belakang. 

3 Sri Karwati Saat membersihkan ampas bawang yang berserakan di mesin pres dari depan, tiba-tiba 

mesin di hidupkan teman korban yang tidak melihat korban yang sedang membersihkan 

mesin. 

4 Didik Muktar Setelah memasukkan gula, pintu mixing ditutup tanpa sengaja dan tangan terjepit. 

5 Wiyoto Turun dari forkltift, kemudian kaki tersangkut sepatu forklift. 

6 Witiyawati Saat witiyawati membuka kran jladren KA terlalu keras sehingga jladren tumpah dan 

mengenai kaki kiri mengakibtan kaki melepuh. 

7 Reni Astuti Saat perjalanan pulang, kaki ditendang seseorang kemudia terjatuh. 

8 Jasmini Saat menyebrang tiba-tiba ditbrak sepeda motor yang berlawanan arah. 

9 Agus Setiawan Saat menghindari sepeda motor di depannya ternyata di depan ada sepeda motor yang 

menyebrang sehingga menabrak sepeda motor tersebut. 
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Secara keseluruhan pelaksanaan program K3 di bagian produksi PT Dua Kelinci 

Pati, dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Pelaksanaan Program K3 

No Elemen Skor Kategori 

1 Keselamatan Kerja 320,87 Baik 

2 Kesehatan Kerja 316,75 Baik 

3 Zero Accident 316,25 Baik 

 Rata-rata 317,95 Baik 

Sumber : Data Primer Diolah (2017). 

 Beradasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa secara keseluruhan pelaksanaan 

program K3 dan upaya meminimalisasikan nihil kecelakaan di PT Dua Kelinci 

tergolong baik. Dari elemen-elemen pelaksanaan program K3 diketahui 

keselamatan kerja mempunyai skor tertinggi 320,87 dan skor terendah pada 

elemen zero accident yang mempunyai skor 316,25 dengan kategori kedua 

peringkat ini tergolong baik.  

 Berdasarkan pada pengamatan peneliti penyedot debu yang ada pada bagian 

produksi dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan, tetapi karena debu sisa 

produksi yang lebih banyak menjadikan dustcollector ini kotor dan menumpuk 

debu yang mengakibatkan mesin tidak menjadi efektif untuk digunakan, 

sedangkan alat pelindung diri yang tersedia di bagian produksipun dalam kondisi 

yang layak digunkan, tetapi tidak semua karyawan memakai alat pelindung diri
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dikarenakan tidak merasa nyaman ataupun ribet untuk memakainya. Hal inilah 

yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan, oleh karena itu 

perlunya adanya evaluasi dan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan alat 

pelindung diri kepada karyawan sehingga pelaksanaan program K3 pada bagian 

produksi di PT Dua Kelinci dapat berjalan dengan baik, dengan kata lain 

pengupayaan nihil kecelakaanpun dapat di minimalisasikan. 

4.5 Pembahasan 

 Pelaksanaan program K3 pada karyawan PT Dua Kelinci tergolong baik. 

Elemen pelaksanaan keselamatan karja mempunyai skor yang tertinggi yang 

berarti bahwa pelaksanaan keselamatan kerja untuk setiap harinya sudah sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. Sedangakn dengan skor terendah pada elemen 

zero accindent yang berarti bahwa karyawan merasa bahwa program SMK3 

belum berjalan dengan baik sehingga hal tersebut mempengaruhi upaya kinerja 

karyawan, perlu adanya evaluasi dari pihak perusahaan. 

 Pelaksanaan K3 merupakan salah satu usaha agar terciptanya lingkungan 

kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran limbah ataupun pencemaran 

lingkungan sehingga karyawan dapat terhidar dari penyakit dan kecelakaan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian K3 di PT Dua Kelinci menunjukkan kategori yang 

tergolong baik. 

 Program keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan  sebagai salah satu 

upaya untuk meminimalisasikan nihil kecelakaan. Di PT Dua Kelinci  ada 3 
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elemen K3 yang diterapkan, yaitu Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Zero 

Accident. 

 Hasil penelitian tentang keselamatan kerja pada PT Dua Kelinci tergolong 

baik. Hal ini didukung dengan adanya pengawasan dan lingkungan kerja yang 

aman di perusahaan, dimana perusahaan memberikan pelatihan bertindak aman 

kepada karyawan dan menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan serta 

dengan memberikan rambu-rambu bahaya di tempat yang rawan bahaya agar 

karyawan terhindar dari kecelakaan kerja. 

 Kesehatan kerja di PT Dua Kelinci tergolong baik. PT Dua Kelinci 

memberikan jaminan terhadap K3 kepada karyawan, jaminan tersebut berupa 

pengobatan dan obat gratis yang disediakan di poliklinik perusahaan. Hasil 

penelitian diketahui bahwa kesehatan kerja yang dirasakan tenaga kerja pada 

perusahaan tergolong memuaskan, dengan adanya poliklinik, tempat beristirhat, 

obat-obatan dan juga dokter yang berjaga , dari pihak tenaga kerja sendiri yang 

dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bersih. 

 PT Dua Kelinci memberikan rujukan kepada karyawan yang membutuhkan 

rawat inap di rumah sakit yang telah ditunjuk dan memberikan pengobatan kepada 

karyawan yang mengalami sakit ataupun kecelakaan diluar perusahaan, misalnya 

ketika karyawan pada saat perjalanan ke tempat kerja kendaraannya ditabrak 

kendaraan lain atau pada saat menyeberang ditabrak pengendara lain dan saat 

sakit flu ataupun demam, maka pada saat karyawan datang ke perusahaan dan 

pergi ke poliklinik karyawan akan mendapatkan pengobatan terhadap luka dan 
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sakit yang diderita karyawan. Jaminan kesehatan kerja yang diberikan PT Dua 

Kelinci dirasa telah mencukupi dan bermanfaat bagi karyawan karena perusahaan 

memperhatikan hal-hal kecil terkait menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat 

kerja. 

 Dari pembahasan diatas didapatkan data pendukung berupa presentase 

kecelakaan per devisi pada tahun 2013 dan 2014 serta tahun 2014 dan 2015 yang 

telah diolah oleh perusahaan. Adapun data ini dapat membuktikan bahwa setiap 

tahunnya PT Dua Kelinci mengalami penurunan tingkat kecelakaan yang berarti 

program keselamatan dan Kesehatan kerja berjalan dengan baik karena dapat 

meminimalisasikan kecelakaan di lingkungan kerja perusahaan. Kecelakaan kerja 

ini di bagi menjadi dua bagian yaitu di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. 

Data tentang presentase kecelakaan di bagi menjadi 3 kategori yaitu kategori 

kecelakaan ringan, sedang dan berat.. 

 Pada data kecelakaan kategori ringan di dalam perusahaan dapat dilihat 

bahwa total kecelakaan kerja tahun 2013 sebanyak 213, sedangangkan total 

kecelakaan pada tahun 2014 sebanyak 123 kecelakaan kerja. Pada kolom 

perubahan (naik/turun) di data tersebut terdapat tanda minus (-), tanda ini 

menunjukan bahwa adanya penurunan angka kecelakaan kerja. Akan tetapi pada 

bulan April terjadi kenaikan kecelakaan kerja sebesar 111% dari angka 

kecelakaan kerja diantara tahun 2013 dan 2014. Total kecelakaan kerja kategori 

ringan di luar perusahan pada tahun 2013 sebanyak 207 dan pada tahun 2014 

sebanyak 204 kecelakaan kerja. Terjadi kenaikan kecelakaan kerja pada bulan 
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Januari mencapai 91,7% dan bulan Agustus mencapai 71,4% diantara tahun 2013 

dan 2014. 

 Pada data kecelakaan berkategori sedang yang terjadi di dalam perusahaan 

tahun 2013 total kerja sebanyak 38 kecelakaan dan tahun 2014 sebanyak 33 

kecelakaan kerja dengan kenaikan angka kecelakaan yang tinggi antara tahun 

2013 dan 2014 pada bulan April, Juli dan September dengan masing-masing 

kenaikan sejumlah 300%, 200% dan 200%. Sedangkan di luar perusahaan 

sebanyak 51 kecelakaan terjadi pada tahun 2013 dan 50 kecelakaan pada tahun 

2014. Kenaikan angka kecelakaan kerja antara 2013 dan 2014 mengalami 

kenaikan pada bulan April sebesar 250%, bulan Mei sebesar 350% dan bulan 

Agustus sebesar 200%. 

 Pada data kecelakaan kategori berat yang terjadi di dalam lingkungan 

perusahaan total kecelakaan kerja tahun 2013 sebanyak 3 kecelakaan dan tahun 

2014 tidak terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan di luar perusahaan total 

kecelakaan kerja tahun 2013 sebanyak 8 kecelakaan dan tahun 2014 terdapat 3 

total kecelakaan kerja yang terjadi. Dari data kecelakaan berdasarkan kategori 

ringan, sedang dan berat yang dijabarkan ke dalam data kecelakaan pada setiap 

masing-masing devisi, pada tahun 2013 terdapat kecelakaan sebanyak 520 

kecelakaan baik di dalam perusahaan dan di luar perusahaan dan tahun 2014 

terdapat total kecelakaan kerja di dalam dan luar perusahaan sebanyak 411 

kecelakaan, dari data tersebut terlihat bahwa kecelakaan kerja mengalami 

penurunan pada tahun 2014 dengan perubahan penurunan sebesar 21%.
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2014

JAN 14 18 28.6 12 23 91.7

FEB 21 13 -38.1 13 18 38.5

MAR 18 11 -38.9 10 12 20.0

APR 9 19 111.1 14 22 57.1

MAY 14 13 -7.1 22 33 50.0

JUN 35 16 -54.3 21 14 -33.3

JUL 22 1 -95.5 23 11 -52.2

AUG 8 12 50.0 7 12 71.4

SEP 13 4 -69.2 12 17 41.7

OCT 21 3 -85.7 25 11 -56.0

NOV 13 9 -30.8 16 20 25.0

DEC 25 4 -84.0 32 11 -65.6

Total 213 123 -314 207 204 188.2

Rata - Rata 17.8 10.3 -26.2 17.3 17.0 15.7

RINGAN

KECELAKAAN KERJA 2013 dan 2014

Dalam
% Perubahan (naik/turun)

Luar
% Perubahan (naik/turun)

Kategori Kecelakaan

Bulan
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2014

JAN 7 4 -42.9 5 8 60.0

FEB 4 3 -25.0 5 4 -20.0

MAR 4 2 -50.0 2 3 50.0

APR 1 4 300.0 2 7 250.0

MAY 7 2 -71.4 2 9 350.0

JUN 3 5 66.7 4 2 -50.0

JUL 1 3 200.0 4 5 25.0

AUG 0 1 100.0 1 3 200.0

SEP 1 3 200.0 3 1 -66.7

OCT 3 2 -33.3 4 3 -25.0

NOV 6 2 -66.7 4 3 -25.0

DEC 1 2 100.0 15 2 -86.7

Total 38 33 677.4 51 50 662

Rata - Rata 3.2 2.8 56.4 4.3 4.2 55.1

% Perubahan (naik/turun)

Kategori Kecelakaan

KECELAKAAN KERJA 2013 dan 2014

SEDANG

LuarBulan Dalam
% Perubahan (naik/turun)
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2014

JAN 0 0 0.00 0 0 0.00

FEB 0 0 0.00 0 1 100.0

MAR 0 0 0.00 0 0 0.00

APR 0 0 0.00 0 0 0.00

MAY 2 0 -100.0 2 1 -50.0

JUN 0 0 0.00 1 1 0.00

JUL 0 0 0.00 5 0 -100.0

AUG 0 0 0.00 0 0 0.00

SEP 0 0 0.00 0 0 0.00

OCT 1 0 -100.0 0 0 0.00

NOV 0 0 0.00 0 0 0.00

DEC 0 0 0.00 0 0 0.00

Total 3 0 -200.0 8 3 -50.0

Rata - Rata 0.25 0 -16.7 0.67 0.25 -4.17

KECELAKAAN KERJA 2013 dan 2014

Kategori Kecelakaan

BERAT

Bulan Dalam
% Perubahan (naik/turun)

Luar
% Perubahan (naik/turun)
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan

NO Bagian ∑ Kecelakaan JAN - DES 2013 ∑ Kecelakaan JAN - DES 2014 % Perubahan 2013 VS 2014

1 Kacang Garing 53 21 -60.4

2 Kacang Atom 32 27 -15.6

3 TIC TAC 40 24 -40.0

4 Biji - Bijian 49 25 -49.0

5 Food Drink 0 3 300.0

6 Wafer 11 7 -36.4

7 Teknik 33 24 -27.3

8 Gudang 8 10 25.0

9 QC/QA/LAB/R&D 4 1 -75.0

10 Umum 3 3 0.0

11 Fasilitas Umum 21 11 -47.6

12 Warung Pati 0 0 0.0

13 Luar Perusahaan 266 255 -4.1

520 411 -21.0

254 156 -38.6

266 255 -4.1

Total Kecelakaan Kerja

Total Kecelakaan Kerja Dalam Perusahaan

Total Kecelakaan Kerja Luar Perusahaan

KECELAKAAN KERJA PER DEVISI 2013 dan 2014
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Pada data kecelakaan kategori ringan di dalam perusahaan dapat dilihat bahwa 

total kecelakaan kerja tahun 2014 sebanyak 123, sedangangkan total kecelakaan 

pada tahun 2015 sebanyak 56 kecelakaan kerja. Pada kolom perubahan 

(naik/turun) di data tersebut terdapat tanda minus (-), tanda ini menunjukan bahwa 

adanya penurunan angka kecelakaan kerja. Akan tetapi pada bulan Oktober terjadi 

kenaikan kecelakaan kerja sebesar 66,7% dari angka kecelakaan kerja diantara 

tahun 2014 dan 2015. Total kecelakaan kerja kategori ringan di luar perusahan 

pada tahun 2014 sebanyak 204 dan pada tahun 2015 sebanyak 89 kecelakaan 

kerja. 

 Pada data kecelakaan berkategori sedang yang terjadi di dalam perusahaan 

tahun 2014 total kerja sebanyak 33 kecelakaan dan tahun 2015 sebanyak 25 

kecelakaan kerja dengan kenaikan angka kecelakaan yang tinggi antara tahun 

2014 dan 2015 pada bulan Agustus sebesar 200%. Sedangkan di luar perusahaan 

sebanyak 48 kecelakaan terjadi pada tahun 2014 dan 26 kecelakaan pada tahun 

2015. Kenaikan angka kecelakaan kerja antara 2014 dan 2015 mengalami 

kenaikan pada bulan Juni dan Desember sebesar 50%. 

 Pada data kecelakaan kategori berat yang terjadi di dalam lingkungan 

perusahaan pada tahu 2014 dan 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan di 

luar perusahaan total kecelakaan kerja tahun 2014 sebanyak 3 kecelakaan dan 

tahun 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja. Dari data kecelakaan berdasarkan 

kategori ringan, sedang dan berat yang dijabarkan ke dalam data kecelakaan pada 

setiap masing-masing devisi, pada tahun 2014 terdapat kecelakaan sebanyak 411 

kecelakaan baik di dalam perusahaan dan di luar perusahaan dan tahun 2015 
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terdapat total kecelakaan kerja di dalam dan luar perusahaan sebanyak 198 

kecelakaan, dari data tersebut terlihat bahwa kecelakaan kerja mengalami 

penurunan pada tahun 2014 dengan perubahan penurunan sebesar 51,8%. 

 

 

Sumber : Data Sekunder Perusahaan. 

 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2015

JAN 18 9 -50.0 23 7 -69.6

FEB 13 4 -69.2 18 13 -27.8

MAR 11 3 -72.7 12 15 25.0

APR 19 6 -68.4 22 7 -68.2

MAY 13 6 -53.8 33 6 -81.8

JUN 16 4 -75.0 14 8 -42.9

JUL 1 1 0.0 11 2 -81.8

AUG 12 6 -50.0 12 9 -25.0

SEP 4 4 0.0 17 5 -70.6

OCT 3 5 66.7 11 5 -54.5

NOV 9 5 -44.4 20 3 -85.0

DEC 4 3 -25.0 11 9 -18.2

Total 123 56 -442 204 89 -600.3

Rata - Rata 10.25 4.67 -36.8 17 7.42 -50.03

KECELAKAAN KERJA 2014 dan 2015

Kategori Kecelakaan

Bulan

RINGAN

Dalam
% Perubahan (naik/turun)

Luar
% Perubahan (naik/turun)
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan. 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2015

JAN 4 2 -50.0 8 3 -62.5

FEB 3 4 33.3 4 5 25.0

MAR 2 3 50.0 3 2 -33.3

APR 4 3 -25.0 7 1 -85.7

MAY 2 2 0.0 9 1 -88.9

JUN 5 2 -60.0 2 3 50.0

JUL 3 0 -100.0 5 3 -40.0

AUG 1 3 200.0 3 1 -66.7

SEP 3 1 -66.7 1 1 0.0

OCT 2 1 -50.0 3 2 -33.3

NOV 2 2 0.0 1 1 0.0

DEC 2 2 0.0 2 3 50.0

Total 33 25 -68.3 48 26 -285.4

Rata - Rata 2.75 2.08 -5.7 4 2.17 -23.8

Bulan

KECELAKAAN KERJA 2014 dan 2015

Kategori Kecelakaan

SEDANG

Dalam
%  Perubahan (naik/turun)

Luar
 % Perubahan (naik/turun)
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan. 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2015

JAN 0 0 0.00 0 0 0.00

FEB 0 0 0.00 1 0 -100.0

MAR 0 0 0.00 0 0 0.00

APR 0 0 0.00 0 0 0.00

MAY 0 0 0.00 1 0 -100.0

JUN 0 0 0.00 1 0 -100.0

JUL 0 0 0.00 0 0 0.00

AUG 0 0 0.00 0 0 0.00

SEP 0 0 0.00 0 0 0.00

OCT 0 0 0.00 0 0 0.00

NOV 0 0 0.00 0 0 0.00

DEC 0 0 0.00 0 0 0.00

Total 0 0 0.00 3 0 -300.00

Rata - Rata 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -25.0

KECELAKAAN KERJA 2014 dan 2015

Kategori Kecelakaan

Bulan

BERAT

Dalam
 % Perubahan (naik/turun)

Luar
 % Perubahan (naik/turun)
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Sumber : Data Sekunder Perusahaan. 

NO Bagian ∑ Kecelakaan JAN - DES 2014 ∑ Kecelakaan JAN - DES 2015 % Perubahan 2014 VS 2015

1 Kacang Garing 21 10 -52.4

2 Kacang Atom 27 21 -22.2

3 TIC TAC 24 10 -58.3

4 Biji - Bijian 25 13 -48

5 Food Drink 3 2 -33.3

6 Wafer 7 1 -85.7

7 Teknik 24 10 -58.3

8 Gudang 10 1 -90

9 QC/QA/LAB/R&D 1 3 200

10 Umum 3 10 233.3

11 Fasilitas Umum 11 2 -81.8

12 Warung Pati 0 0 0.00

13 Luar Perusahaan 255 115 -54.9

411 198 -51.8

156 83 -46.8

255 115 -54.9

KECELAKAAN KERJA PER DEVISI 2014 dan 2015

Total Kecelakaan Kerja

Total Kecelakaan Kerja Dalam Perusahaan

Total Kecelakaan Kerja Luar Perusahaan
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Dari kedua data prosentase kecelakaan kerja yang telah diolah perusahaan dapat 

menunjukan bahwa kecelakaan kerja mengalami penurunan pada setiap tahunnya , 

tahun 2013 total kecelakaan kerja mencapai angka 7,32 dengan 521 total 

kecelakaan kerja yang terjadi, sedangkan tahun 2014 mencapai angka 5,46 dengan 

411 total kecelakaan kerja dan pada tahun 2015 menurun menjadi  2,88 dengan 

198 kecelakaan kerja. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja 

yang berjalan dengan baik. Perusahaan dapat meminimalisasikan tingkat 

kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja ataupun diluar peusahaan. Dari 

laporan kecelakaan kerja 2015, perusahaan mengelompokan kasus penyakit akibat 

kerja sebagi berikut : 

Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2015 

KASUS KRONOLOGI JUMLAH 

Hand Palet dan 

Forklift 

Terlindas Hand Palet/Terjepit Roda Hand 

Palet/Roll/Gotrok/Palet 

1 

Kaki Terlindas/Terserempet Forklift/Ditabrak 2 

   

Jatuh dan 

Terperosok 

Jatuh Terkilir/Terpeleset 17 

Jatuh Mengangkat Besi 1 

Jatuh/Terperosok Dari Atap/Sekbin/Sortex/BC 5 

Jatuh Menghindari Krat Roboh 1 

Jatuh Dari Sepeda/Truck/Forklift 2 

   

Tergores dan 

Tertusuk 

Tergores Mesin/Plat/Gram/Pisau/Stenliss 4 

Terkena/Tergores Gerinda/GER/Mesin 2 

Tertusuk Paku/Kawat/Jarum/Besi/Plat 1 

Terkena Kipas/Lift 2 

   

Terjepit, 

Tergulung dan 

Tersangkut 

Terjepit/Tergores Mesin 

Packing/GEAR/Timbangan/Takaran Mesin 

4 

Terjepit Pintu/Tutup Tangki 5 

Tangan Terjepit/Tergulung Pagar Lift/BC/Rol 

Mesin 

4 
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Terbentur Terbentur Mesin/Panel/Cerobong 

Goreng/Ampalan/Besi/Siku/Timbangan 

4 

Terbentur Gotrok 2 

   

Kejatuhan Kejatuhan Krat/Ampalan/Film/Palet/Plat/Paketan 7 

Kejatuhan Pocotan/Kacang/Stapelan/Karung 2 

Kejatuhan Kran Vakum 1 

Kejatuhan Kabel/Tangga/Ganco/Tripleks 1 

Kejatuhan Tutup Mesin/Roll 

Besi/Corong/Pintu/Container 

5 

   

Terpapar Panas Terpercik/Tersiram Minyak Goreng/Jladren/Air 

Panas 

1 

Ketumpahan Jladren/Minyak Goreng 1 

   

Lain-Lain Angkat Beban Berat Punggung/Tangan 

Terkilir/Pinggang Keseleo/Kram 

2 

Tersandung Karung.Krat 2 

Tersetrum Listrik 1 

Terkena Motoran 1 

Terkena Compressor 1 

Terkena Ganco 1 

Jumlah Kasus Kecelakaan 83 

Sumber : Data Sekunder Perusahaan. 

 Dari data penyakit akibat kerja pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa 

karyawan paling banyak mengalami kejadian terjatuh atau tergelincir. Terjatuh 

atau tergelincir diakibatkan karena adanya tumpahan minyak dan tumpahan 

tepung. Dari data kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja ini berkaitan 

dengan zero accident dimana pada data kecelakaan kerja tahan 2013-2014 dan 

kecelakaan kerja tahun 2014-2015 ini menunjukkan bahwa perusahaan telah 

meminimalisasikan nihil kecelakaan dengan adanya penurunan tingkat kecelaan 

yang terjadi. Dengan menurunnya angka kecelakaan ini menjadikan kurangnya 

hari/jam kerja yang hilang akibat kecelakaan dan data penyakit akibat kerja ini 

menunjukan bahwa perusahaan pada tahun tersebut perusahaan telah mengalami 
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kasus penyakit akibat kerja sebanyak 83 dan di tahun berikutnya perusahaan dapat 

menekan angka kasus penyakit kerja agar dapat di minimalisasikan. Berikut 

adalah gambar tentang kondisi lantai di divisi produksi PT.Dua Kelinci : 

 

Gambar 4.14 Lantai yang terkena minyak 

 

Gambar 4.15 Lantai yang terkena tepung 
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 Zero accident di PT Dua Kelinci tergolong baik. Perusahaan melakukan 

upaya meminimalisasikan nihil kecelakaan di tempat kerja dengan melakukan 

pengawasan terhadap K3 pada dasarnya memberikan manfaat kepada pekerja 

untuk selalu waspada dan tanggap terhadap prosedur kerja sesuai dengan K3 dan 

perusahaan melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, terjadinya penyakit 

dan kecelakaan akibat kerja. Pemakaian APD dengan benar dan menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan bersih merupakan cara yang paling penting agar 

perusahaan dapat meneminimalisasi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Tetapi 

pada pelaksanaannya di lapangan banyak karyawan yang tidak disiplin misalnya 

banyak karyawan yang tidak memakai alat pelindung diri dengan benar, banyak 

karyawan yang tidak bertindak aman pada saat bekerja. Kedisiplinan pada saat 

bekerja merupakan hal yang harus diperhatikan karena bertujuan agar  semua 

karyawan yang menjadi responden taat kepada peraturan dan prosedur K3 yang 

telah dibuat oleh perusahaan agar menjadikan karyawan mendapatkan 

kenyamanan dan rasa aman dalam bekerja. 

 Program keselamatan dan kesehatan kerja jika dilakukan denga baik dan 

benar  maka akan berdampak baik pada berkurangnya kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja, pengurangan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kesehatan 

atau klaim kesehatan yang ditujukan kepada karyawan. Perusahaan memiliki 

poliklinik gratis dan selalu siap melayani karyawan 24 jam. Dampak lain dari 

adanya program K3 ini adalah perusahaan dapat meminimalisasikan nihil 

kecelakaan dimana karyawan merasa aman dan nyaman pada saat bekerja, dan 
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yang paling penting adalah dengan adanya nihill kecelakaan pada saat bekerja 

maka produktivitas tenaga kerjapun meningkat. 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa 

implementasi program keselamatan dan Kesehatan kerja dalam upaya 

mempertahankan zero accident di PT Dua Kelinci tergolong baik. Implikasi 

manajerial memberikan kontribusi yang praktis bagi manajemen, sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan program keselamatan kerja bagi karyawan adalah hal yang 

 sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dan juga 

 menekan kurangnya angka kecelakaan karma, oleh karena itu perusahaan 

 harus dapat memberikan keselamatan yang benar terhadap karyawan dengan 

 cara mengevaluasi atau pengecekan peralatan karma sebelum melakukan 

 pekerjaan. 

2. Pelaksanaan kesehatan kerja merupakan jaminan kesehatan yang diberikan 

 perusahaan kepada karyawan ini merupakan hal yang penting dalam upaya 

 menciptakan karyawan yang sehat dan terbebas dari penyakit akibat karma, 

 sehingga perusahaan seharusnya memberikan tes kesehatan rutin kepada 

 karyawan dan juga menjaga lingkungan karma tetap bersih dari debu akibat 

 proses produksi serta tersedianya ventilasi udara yang baik pada tempat kej 

3. Zero accident diciptakan dengan kesadaran dan program yang baik dalam 

 upaya untuk menekan dan meminimalisasikan resiko kecelakaan dan penyakit 

 akibat kerja , sehingga perusahaan seharusnya mendisiplinkan karyawan 
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 untuk bertindak aman saat bekerja dan juga mengenakan alat pelindung diri 

 dengan baik dan benar, khususnya pada karyawan yang bekerja pada bagian 

 yang rawan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


