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Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan tenaga kerja di 

perusahaan, pengamatan yang dilakukan secara visual. Adapun hasil observasi 

peneliti sebagai berikut : 

Tanggal Divisi Peristiwa 

6 - 8 Juni 2016 Kacang Atom 

1. Di ruang pencucian dan perebusan 

kacang, banyak limbah hasil 

pengolahan yang tercecer di lantai dan 

juga ada beberapa peralatan yang tidak 

memiliki pengaman. 

2. Ruangan produksi sangat panas 

karena kurang ventilasi udara atau 

pendingin ruangan (kipas angin). 

3. Banyak debu akibat proses 

produksi. 

9 - 11 Juni 2016 Bijian 

1.  Lantai di ruang pengolahan biji-

bijian licin akibat air dan juga minyak. 

2.  Ada beberapa tenaga kerja yang 

tidak disiplin dalam menggunakan 
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APD (masker penutup mulut). 

3.  Di divisi bijian belum ada ruang 

istirahat dan juga sepatu boots untuk 

karyawan. 

13 - 15 Juni 2016 Tic-Tac 

1. Divisi ini sudah bagus dalam 

fasilitasnya, akan tetapi ada beberapa 

ruang yang lantainya licin diakibatkan 

tepung hasil proses produksi. 

2.  Belum ada kotak P3K. 

16 - 18 Juni 2016 

Kacang Oven 

Saat mengoven kacang di dalam drum 

besar, karyawan menggunakan alat 

penggaduk akan tetapi tidak di 

lengkapi dengan sarung tangan 

padahal pada saat menggaduk kacang 

alat tersebut uap panas terasa dan 

pegangan pengadukpun lumayan 

panas. 

Snack 

Dia area penggorengan ini belum di 

lengkapi dengan sarung tangun jadi 

pada saat karyawan memegang alat 

pengaduk penggorengan yang lumayan 

panas hanya menngunakan kain 

ataupun sarung tangan plastic. 
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20 - 22 Juni 2016 

Umum Non 

Produksi 

Di dalam gudang bongkar muat 

barang, ada beberapa karyawan yang 

mengemudikan forklit dengan kecang. 

23 Juni 2016 Kacang Garing 

Di divisi ini ada penyedot debu atau 

duscollector yang fungsinya tidak 

maksimal karena kurangnya 

pemeliharaan, jadi mesin ini tidak 

menyedot debu hasil proses produksi 

dengan baik. 

24 Juni 2016 Bengkel 

Banyak peralatan yang tidak di 

bereskan dengan rapi yang dapat 

membahayakan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

IMPLEMENTASI  PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA  

DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN ZERO ACCIDENT  

di PT DUA KELINCI PATI 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 1. Pria 2. Wanita 

Tingkat Pendidikan : 

Masa Kerja   : 

Devisi  :  

Jabatan   : 

PENTUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda cheklist (√) pada salah satu jawaban 

yang paling sesuai menurut anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala sebagai 

berikut : 

5 = Sangat Setuju (SS) 
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4 = Setuju (S) 

3 = Kurang Setuju (KS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

1. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja 

2. Mohon memberikan jawaban dengan jujur dan sebenarnya 

3. Setelah mengisi kuesioner, mohon bapak/ibu mengembalikan kepada yang 

menyerahkan kuesioner 

II. Daftar Pertanyaan 

A.   Keselamatan Kerja (X1) 

No Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1.  Semua peralatan kerja dalam kondisi baik 

dan layak 

     

2. Perusahaan melakukan pengawasan rutin 

terhadap pekerjaan karyawan dan 

peralatan kerja (mesin) 

     

3. Perusahaan menyediakan Alat Pelindung 

Diri seperti sepatu boots, masker, helm, 

sarung tangan, dll 

     

4. Perusahaan memberikan pelatihan 

mengenai bertindak aman saat bekerja 

bagi karyawan 

     

5. Perusahaan memberikan rambu-rambu 

keselamatan pada lingkunga kerja dan 

peralatan kerja yang rawan bahaya 

     

6. Perusahaan menerapkan SOP dengan      
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benar 

7. Karyawan bekerja dalam kondisi 

lingkungan kerja yang aman dan besih 

     

8.  Karyawan berhati-hati dalam menyalakan 

dan mematikan mesin serta lampu sesui 

dengan standar keamanan pabrik 

     

 

B. Kesehatan Kerja (X2) 

No Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1.  Tempat kerja menyediakan klinik dan 

obat-obatan untuk pertolongan pertama 

bila terjadi kecelakaan 

     

2. Perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan kepada karyawan 

     

3. Karyawan yang sakit akan dirujuk ke 

rumah sakit yang telah 

ditentukan/ditunjuk perusahaan 

     

4. Perusahaan melakukan tes pemeriksaan 

rutin kepada karyawan 

     

5. Perusahaan membuat 

pengudaraan/ventilasi udara di ruang kerja 

dengan baik 

     

6. Karyawan mampu menciptakan 

lingkungan kerja yang bersih dari sumber 

penyakit (tidak ada waste/kotoran 

menumpuk atau berserakan) 

     

7. Perusahaan menyediakan penyedot debu 

(dustcollector) di ruang kerja 

     

8.  Perusahaan menyediakan ruang istirahat      
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bagi karyawan 

 

 

 

C. Zero Accident (Y) 

No Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1.  Perusahaan telah menerapkan program 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

dengan baik 

     

2. Perusahaan memberikan pelatihan 

mengenai K3 kepada karyawan 

     

3. Perusahaan mengevaluasi dan 

memperbaiki program SMK3 

     

4. Perusahaan melakukan pencegahan 

pencemaran lingkungan, terjadinya 

penyakit dan kecelakaan akibat kerja. 

     

5. Perusahaan melakukan penyuluhan 

mengenai K3 kepada karyawan 

     

6. Perusahaan memberikan sanki atau 

hukuman bagi karyawan yang melanggar 

K3 

     

7. Perusahaan memberikan pengawasan 

terhadap K3 pada dasarnya memberikan 

manfaat kepada pekerja untuk selalu 

waspada dan tanggap terhadap prosedu 

kerja sesuai dengan K3 

     

8.  Karyawan berusaha selalu mengingatkan      
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satu sama lain pentingnya K3 dalam 

upaya tidak terjadinya kecelakaan di 

tempat kerja 

 

 

Dokumentasi 

 Dokumentasi ini berupa hasil foto penelitian di PT. Dua Kelinci adalah 

sebagai berikut : 
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FORMULIR No. Form  : FM/HRD/20

  

Revisi        : 00 

Tanggal     : 22 April 2016 

Hal             : 1 dari 1 
MEMO P2K3 

Dari    : P2K3                                          Cc : PD 

UNTUK   : Teknik KA 

SOAL    : Antisipasi Keselamatan Kerja 

Berdasarkan hasil cek kami  : 

TANGGAL   : 22 April 2016 

LOKASI   : Penggorengan KA 

HASIL INSPEKSI                  : Anak tangga retak, rawan patah yang nantinya akan                

mengakibatkan jatuh  

 
Tindak Lanjut : Memperbaiki pelindung anak tangga yang rusak.  

 

HORMAT KAMI, MENGETAHUI DISETUJUI 

 

 

 

 

 

  

EDY UTOMO TOFAN RUDIYANTO AGUNG.S 
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FORMULIR No. Form  : FM/HRD/20

  

Revisi        : 00 

Tanggal     : 26 Mei 2016 

Hal             : 1 dari 1 
MEMO P2K3 

Dari    : P2K3                                          Cc : PD 

UNTUK   : Pengawasan OSE KG 

SOAL    : Kebersihan Ruang Kerja 

Berdasarkan hasil cek kami  : 

TANGGAL   : 26 Mei 2016 

LOKASI   : OSE KG 

HASIL INSPEKSI                  : Tumpukan karung yang tidak rapi mengakibatkan 

debu . 

 

 
 

Tindak Lanjut : Pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan ruang kerja.  

 

HORMAT KAMI, MENGETAHUI DISETUJUI 

 

 

 

 

 

  

EDY UTOMO TOFAN RUDIYANTO SUTRI 

 


