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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Pada tahun 1994 Perusahaan Mie Cap Nyonya Panca Jaya sudah di 

dirikan dan lokasi perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” berada di 

Karangmalang,  Kecamatan Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan, Provinsi 

Jawa Tengah. Pada tahun 1994 Perusahaan mencoba untuk memproduksi mie 

keriting yang sangat sederhana pada saat itu jumlah karyawan belum mencapai 

50 karena pada waktu tahun 1994 hanya mencoba untuk memproduksi lalu di 

coba untuk packaging dalam plastik yang sederhana dan setelah di packaging lalu 

di pasarkan kepada pembeli-pembeli di dalam toko /pasar. 

Pada waktu tahun 1994 belum di bentuk seperti perusahaan yang 

besar masih seperti memproduksi dan memasarkan secara kecil karena pada 

waktu tahun 1994 perusahaan hanya mencoba-coba untuk memproduksi dan 

mempackage dalam bentuk plastikyang sederhana. Dan perusahaan terus 

mengalami perkembangan dari tahun 1994- 2018 mengalami perkembangan yang 

cukup banyak dari perkembangan setiap tahun memiliki karyawan yang banyak 

dan dari bagian produksi, packaging, keuangan mengalami cukup banyak yang 

ingin bekerja di perusahaan panca jaya tersebut. Dari tahun 1994 mengalami 

penurunan keuangan / mengalami kebangkrutan pada perusahaan karena 

perusahaan memiliki banyak hutang untuk membeli alat produksi untuk 

memproduksi mie kering dengan jumlah produksi banyak. Dan setelah 
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mengalami kebangkrutan perusahaan tetap memiliki semangat untuk memulai 

lagi dari nol untuk merintis mie keriting dengan penghasilan sedikit tidak banyak 

pada waktu sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Jiwa pemimpin yang 

besar di lakukan oleh Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) untuk memulai 

perusahaan dari nol untuk merintis perusahaan tersebut. Dan setelah merintis dari 

nol untuk membeli alat-alat produksi yang murah dan tidak mahal sehingga bisa 

di gunakan oleh karyawan dan menghasilkan untuk memproduksi mie keriting 

untuk di pemasarkan kepada pembeli di toko-toko atau di pasar untuk 

memudahkan perusahaan. Dan perusahaan memiliki banyak karyawan yaitu ada 

100 karyawan dalam perusahaan. Jadi setiap bagian packaging terdiri dari 30 

karyawan dan bagian keuangan terdiri dari 10 karyawan, dan bagian produksi 

terdiri dari 60 karyawan. di perusahaan memiliki jam kerja karyawan terdiri dari 

shift pagi jam 06.00-15.30 dan shift sore jam 15.30-00.00. setiap karyawan  pada 

bagian masing memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu perusahaan 

panca jaya.  

Pada perusahaan belum melaksanakan kesehatan dan keselamatan 

kerja karena pada waktu itu Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) belum 

berfikir untuk mengutamakan kesehatan dan keselamata kerja setelah bekerja 

sekian lama karena Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) sendiri melihat 

banyak karyawan yang mengalami kesakitan pada waktu tahun 1994-2017 belum 

memikirkan kesehatan dan keselamat kerja bagi karyawan yang bekerja pada 

perusahaan panca jaya tersebut. Pada waktu itu sempat diskusi antar Direktur 

(sebagai pimpinan perusahaan) dan wakil untuk berbicara mengenai kesehatan 
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dan keselamatn kerja pada karyawan di perusahaan panca jaya tersebut dengan 

memiliki banyak hal yang untuk di perhitungkan dalam perusahaan panca jaya 

tersebut. Dan Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) sempat merenungkan dan 

berfikir secara matang apakah kesehatan dan keselamatan itu penting bagi 

karyawan dan sampai akhirnya Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) 

mengikuti seminar pada akhir tahun 2017 lalu setelah mendapatkan di seminar 

lalu Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) memberi keputusan untuk 

melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan pada awal tahun 

2018 untuk memulainya bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang terdiri 

dari bagian packaging, produksi, keuangan.  

Karyawan yang ingin bekerja di perusahaan karyawan dapat 

melakukan pelatihan/trainning yang sudah di buat oleh perusahaan dengan tujuan 

untuk memudahkan karyawan dapat membantu karyawan yang lainnya jika 

mengalami kecelakaan kecil yang tidak sengaja terjadi pada karyawan 

perusahaan panca jaya di pekalongan jawa tengah. Dan akhirnya Direktur 

(sebagai pimpinan perusahaan) sudah memulai untuk melatih para karyawan 

untuk melakukan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja di perusahaan panca 

jaya tersebut. Dengan berbagai macam kondisi karyawan untuk melaksanakan 

kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja di perusahaan panca jaya 

tersebut. Dan pada akhirnya dari awal bulan januari 2018 telah di laksanakan 

kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan panca jaya di pekalongan 

tersebut dengan tujuan mengerti akaan kesehatan dan keselamatan kerja pada 

karyawan di perusahaan panca jaya di Kota Pekalongan Jawa Tengah.  
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4.1.1  Struktur Organisasi  

Dalam Perusahaan Panca Jaya memiliki struktur organisasi yang di 

buat oleh Perusahaan Panca Jaya agar memudahkan penyusunan jabatan dalam 

perusahaan Panca Jaya tersebut. Dan inilah Struktur Organisasi yang terdapat 

pada Perusahaan Panca Jaya adalah: 

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan Panca Jaya  
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kepala bagian packaging dan karyawan yang lain dalam bagian packaging dan 

bagian yang ke 2 yaitu bagian keuangan terdiri dari kepala bagian 1 orang dan 

karyawan yang lain yang terdiri dalam bagian keuangan. Dan bagian ke 3 yaitu 

bagian produksi yang terdiri dari kepala bagian produksi berjumlah 1 orang dan 

karyawan yang lain yang termasuk dalam bagian produksi sendiri. Jadi seluruh 

karyawan terdiri dari 100 orang karyawan yang sudah di bagi dalam setiap bagian 

di perusahaan panca jaya.  

4.1.2  Langkah-Langkah Produksi Mie Kering Cap Nyonya di Perusahaan 

: 

1. Persiapan bahan baku 

Pemilihan bahan baku dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Bahan baku yang digunakan harus bahan baku yang berkualitas baik. 

Pemilihan baku baku dapat dilakukan berdasarkan beberapa kreteria bahan baku 

itu sendiri. Setelah didapatkan bahan baku yang berkualitas baik maka dilakukan 

penimbangan bahan baku. Bahan baku ditimbang sesuai dengan resep yang telah 

ditentukan. Bahan baku pembuatan mie pada prinsipnya sama semua.  

2. Pencampuran  

Bahan Tepung ditimbang sebanyak 30 gram kemudian ditambahkan 2 

butir telur, garam secukupnya serta masukkan daun bayam yang sudah diblender 

sebanyak 5 gram, setelah itu tuang adonan tadi kedalam tepung kanji agar tidak 

lengket ditangan sambil diuleni, masukan minyak goreng secukupnya sambil 

terus diuleni hingga tercampur rata.  
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3. Penggilingan 

Penggilingan dilakukan apabila adonan memang betul-betul tercampur rata. 

Adonan diambil sedikit-sedikit lalu digiling dengan ukuran 1 hingga halus, 

pindahkan ke stelan 2 hingga halus dan hingga stelan 4, setelah itu masukkan 

kedalam pemotong mie, pilih yang ukuran kecil, taburi dengan tepung maizena 

untuk menjaga agar adonan mie tidak lengket pada gilingan. 

4. Pengemasan 

Mie dikemas dengan menggunakan kemasan plastik dengan setiap kemasan 

adalah 300 gr. Jenis palstik yang dipakai adalah yang ukurannya berketebalan 0,3 

mm. 

4.2. Deskripsi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berdasarkan 

Teori Anwar Prabu Mangkunegara di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca 

Jaya”  

Dari hasil wawancara ini mengenai pelaksanaan kesehatan dan keselamatan 

kerja di perusahaan Mie Cap Nyonya Panca Jaya berdasarkan Teori Anwar Prabu 

Mangkunegara  ada 5 yaitu Menetapkan Indikator Sistem, Melibatkan para 

pengawas dalam sistem pelaporan, Mengembangkan Prosedur Manajemen 

Keselamatan Kerja, Menjadikan Keselamatan Kerja bagian dari tujuan kerja, 

Melatih para Pegawai-Pegawai dan Pengawasan dalam manajemen Keselamatan 

Kerja.  
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1. Menetapkan Indikator Sistem  

Pada tahap dasar implementasi sistem keselamatan kerja adalah 

menetapkan metode untuk mengukur pengaruh pelaksanaan keselamatan kerja, 

kesehatan dan kesejahteraan pegawai. Statistik kecelakaan harus di jadikan 

pedoman dan di bandingkan dengan organisasi lainnya.  

Kondisi di Perusahaan Panca Jaya belum menerapakan indikator sistem 

karena pelaksanaan Kesehatan dan keselamatan kerja pada bulan Januari 2018 

dan ini ada Contoh penerapan dalam Perusahaan Panca Jaya : Jika dalam 

Perusahaan Panca Jaya ini mengalami kecelakan setiap bulan dan ternyata 

perusahaan belum memiliki data-data statistik kecelakan yang terjadi di 

perusahaan panca jaya dan perusahaan belum menerapkan indikator sistem. 

Bagaimana saya sendiri sebagai peneliti mengetahui ternyata perusahaan belum 

menerapkan indikator sistem ini ? saya sebagai peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Pimpinan dan Bapak Pimpinan mengatakan untuk mengenai data-

data kecelakaan setiap bulan di perusahaan belum menetapkan karena 

pelaksanaannya pada awal bulan januari 2018.  

2. Melibatkan para pengawas dalam sistem pelaporan 

Bilamana terjadi kecelakaan harus di laporkan kepada pengawas langsung 

dari bagian kerusakan dan laporan harus pula mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini agar pengawas tersebut dapat mudah 

mengadakan perbaikan dan mengadakan upaya preventif untuk masa selanjutnya.  

Kondisi di perusahaan panca jaya ini belum menerapkan pengawas khusus 

dalam menangani kecelakaan yang terjadi di Perusahaan dan ada contoh 
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penerapan dalam perusahaan Panca Jaya : Jika dalam Perusahaan Panca Jaya ini 

mengalami kecelakaan dan Perusahaan sendiri harus melibatkan orang lain dalam 

mengawasi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di perusahaan Panca Jaya agar 

mempermudah dan untuk mengadakan perbaikan setiap kecelakaan yang terjadi. 

Dan ternyata perusahaan sendiri belum melibatkan para pengawas dalam sistem 

pelaporan. Bagaimana dengan peneliti bisa mengatakan bahwa perusahaan belum 

melibatkan pengawas dalam sistem pelaporan ? saya melakukan wawancara 

dengan Pemilik Perusahaan Mie Cap Nyonya Panca Jaya dan Pemilik sendiri 

mengatakan di perusahaan panca jaya belum melibatkan orang lain untuk 

melakukan pengawasan pada setiap kejadian kecelakaan yang terjadi. Karena 

dalam perusahaan yang bertanggung jawab Bapak pemilik Perusahaan Panca 

Jaya tersebut dan pelaksanaannya baru di lakukan pada awal bulan Januari 2018.   

3. Mengembangkan prosedur manajemen keselamatan kerja 

Pendekatan sistem yang esensi adalah menetapkan sistem komunikasi 

secara teratur dan tidak lanjut kepada setiap kecelakaan pegawai. Kemudian 

mengadakan penelitian terhadap penyebab terjadinya kecelakaan dan 

mempertimbangkan kebijakan yang telah di tetapkan untuk di lakukan perubahan 

seperlunya sesuai dengan keperluan saat itu.  

Kondisi di Perusahaan belum mengembangkan manajemen keselamatan 

kerja di perusahaan karena pelaksanaannya belum semua di laksanakan secara 

optimal. Dan ini adalah contoh penerapan dalam perusahaan panca jaya : 

Perusahaan harus mengembangkan langkah-langkah manajemen keselamatan 

kerja yaitu jika ada karyawan yang bekerja harus menggunakan masker untuk 
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melindungi karyawan dalam bekerja. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa 

perusahaan belum mengembangkan langkah-langkah manajemen keselamatan 

kerja di perusahaan ? saya melakukan wawancara dengan Bapak Pemilik 

Perusahaan Panca Jaya dan Bapak Pemilik mengatakan bahwa perusahaan belum 

mengembangkan langkah-langkah manajemen keselamatan kerja karena 

pelaksanaannya belum semua di  terapkan dalam perusahaan panca jaya tersebut.   

4. Menjadikan keselamatan kerja sebagai bagian dari tujuan kerja 

Membuat kartu penilaian keselamatan kerja, setiap kesalahan yang di 

lakukan pegawai di catat oleh pengawas dan di pertanggungjawabkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian prestasi kerja, kondite pegawai 

yang bersangkutan.  

Kondisi di perusahaan sendiri sudah melakukan keselamatan kerja 

sebagai dari tujuan kerja tetapi pelaksanaan di Perusahaan belum semua di 

lakukan oleh Perusahaan dan ini adalah contoh penerapan dalam perusahaan 

panca jaya : Perusahaan sudah menerapkan keselamatan kerja tetapi 

pelaksanaaannya belum optimal kenapa bisa dikatakan belum optimal karena dari 

teori anwar prabu mangkunegara ada 5 penerapan dan yang sudah di terapkan 

hanya ada 2 teori dan 3 teori yang lain belum di terapkan dalam perusahaan 

karena pelaksanaannya baru di laksanakan pada awal bulan januari 2018. Karena 

keselamatan kerja itu penting dalam perusahaan panca jaya tersebut.  
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5. Melatih pegawai-pegawai dan pengawasan dalam manajemen 

keselamatan kerja 

Melatih pegawai-pegawai untuk dapat menggunakan peralatan kerja 

dengan baik. Begitu pula pegawai-pegawai di latih untuk dapat menggunakan alat 

pengaman jika terjadi kecelakaan di tempat kerja.  

Kondisi yang terjadi dalama perusahaan kondisinya sudah  melakukan 

pelatihan-pelatihan pegawai jika ada pegawai yang baru pertama kali bekerja dan 

belum tahu cara menggunakan alat produksi tersebut dan ini adalah Contoh 

penerapan dalam perusahaan panca jaya : jika di perusahaan memiliki karyawan 

baru yang pertama kali bekerja dan di sudah di tetapkan pada bagian produksi 

dan karyawan tidak mengetahui cara menggunakan peralatan produksi maka 

karyawan baru akan di latih untuk menggunakan alat produksi yang baru dan 

karyawan di latih oleh karyawan yang sudah lama menggunakan alat produksi 

tersebut. Dalam perusahaan sendiri melatih pegawai sudah di laksanakan dalam 

perusahaan panca jaya tersebut. Dan pelatihan yang di gunakan adalah pelatihan 

on the job trainning atau pelatihan yang di lakukan pada saat jam kerja 

berlangsung.  

Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” di terapkan kesehatan dan 

keselamatan kerja dengan menggunakan alat-alat sederhana saja seperti alat 

pemadam kebakaran dan obat P3K karena memberlakukan program K3 baru 5 

bulan jadi perusahaan menyediakan alat-alat K3 yang sederhana dengan tujuan 

untuk membantu pada kejadian-kejadian kecil. Perusahaan Mie Cap Nyonya 

“Panca Jaya baru menerapkan K3 pada januari 2018 ini karena pada perusahaan 
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sempat mengalami hambatan keuangan pada tahun 2009, sehingga tidak dapat 

fokus pada K3 perusahaan. 

K3 pada perusahaan Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya memiliki 

alat P3K yang tujuannya adalah ketika karyawan mengalami luka kecil dan 

perusahaan sudah menyediakan obat P3K untuk membantu karyawan mengobati 

luka kecil yang di derita karyawan.  Sedangkan alat pemadam kebakaran 

digunakan jika gudang di perusahaan mengalami kebakaran yang cukup besar 

dan perusahan mempunyai alat pemadam kebakaran meskipun alat tersebut tidak 

baru tetapi alat-alat masih menggunakan yang lama dan perusahaan belum 

mengganti yang baru. Dan gambar di bawah ini adalah alat-alat kesehatan dan 

keselamatan kerja di perusahaan panca jaya ada 2 yaitu alat pemadam kebakaran 

dan kotrak obat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).  Di bawah ini ada 

peralatan kesehatan dan keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran dan 

obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di perusahaan Panca Jaya. Di 

Perusahaan Panca Jaya sendiri di haruskan untuk memiliki alat-alat pemadam 

kebakaran dan obat P3K minimal 2 alat dan 2 kotak di Perusahaan Panca Jaya 

tersebut. Dengan memiliki 2 alat pemadam kebakaran dan 2 kotak obat P3K 

memudahkan untuk mengatasi kebakaran-kebakaran yang terjadi di perusahaan 

dan kecelakaan yang di alami oleh karyawan di Perusahaan.  
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Gambar 4.2. Alat Pemadam Kebakaran Perusahaan Mie Cap Nyonya 

 “Panca Jaya” 

 

Gambar 4.2 alat pemadam kebakaran ini sangat berguna untuk perusahaan 

jika terjadi kebakaran di perusahaan dan seharusnya perusahaan panca jaya 

minimal memiliki 2 alat pemadam kebakaran tetapi Perusahaan sendiri memiliki 

1 alat pemadam kebakaran karena dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan 

kerja yang belum optimal dalam perusahaan maka dari itu Perusahaan 

menyediakan 1 alat pemadam kebakaran . Perusahaan belum sempat memiliki 1 

alat pemadam kebakaran yang baru di karenakan 1 alat pemadam kebakaran 

masih bisa di gunakan dan perusahaan belum ingin membeli alat-alat yang baru 

karena alat-alat yang lama masih bisa di gunakan.  

Jadi sebaiknya perusahaan memiliki 2 alat pemadam kebakaran agar 

mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak terduga di perusahaan. Jika suatu 
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saat terjadi kebakaran ada alat pemadam kebakaran sangat bermanfaat bagi 

perusahaan. 

Jadi di Perusahaan Panca Jaya untuk memulai pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja dari bulan januari 2018 melakukan dengan menyediakan alat-

alat yang sederhana seperti alat pemadam kebakaran dan kotak P3K dan ini bukti 

nyata di Perusahaan Panca Jaya. 

Menurut Observasi Di Perusahaan meliht keadaan lingkungan kerja di 

Perusahaan Mie Cap Nyonya  “Panca Jaya” adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang di 

perhitungkan keamanannya. Di Perusahaan Panca Jaya sendiri menyimpan alat-

alat pemadam kebakaran yang sudah lama dan sangat tinggi potensi berbahaya di 

perusahaan tetapi tidak di perhitungkan keamanannya.  

2.  Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak di perusahaan. Di Perusahaan Panca 

Jaya sendiri pada bagian ruang kerja banyak berkas-berkas yang belum di 

bereskan pada perusahaan sehingga tempat ruang kerja padat dan sesak tidak 

nyaman untuk dilihat.  

3.   Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya di perusahaan. 

Di Perusahaan Panca Jaya sendiri pembuangan hasil produksi tidak pada 

tempatnya tetapi di buang di sembarang tempat. 

 

Pengaturan udara di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” adalah sebagai 

berikut: 

1. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik di perusahaan 
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Di Perusahaan Panca Jaya sendiri memiliki udara yang kotor dan berdebu jadi 

karyawan yang bekerja tidak nyaman jika tempat kerja memiliki udara yang 

berdebu dan kotor. 

2. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya di perusahaan 

Di Perusahaan Panca Jaya sendiri memiliki suhu udara yang sangat rendah 

sehingga para karyawan bekerja dengan suhu udara yang sangat rendah.  

Menurut Observasi di Perusahaan Panca Jaya pengaturan penerangan di 

Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat di perusahaan Di 

Perusahaan Panca Jaya menggunakan sumber cahaya tidak tepat sehingga 

membuat karyawan mudah terganggu dalam bekerja.  

2. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang di perusahaan 

Di Perusahaan Panca Jaya menggunakan lampu yang kurang cahaya jadi 

karyawan dalam bekerja sering tidak nyaman jika perusahaan menggunakan 

lampu yang kurang cahaya.  

Menurut Observasi yang di lakukan di Perusahaan Panca Jayapemakaian 

peralatan kerja di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” adalah sebagai 

berikut: 

1.  Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak di perusahaan. Di 

dalam Perusahaan Panca Jaya ini alat kerja yang digunakan di perusahaan 

disediakan pengaman untuk peralatan tetapi pengaman peralatan kerja sudah 

tidak bisa di gunakan kembali karena pengamannya sudah rusak. 
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2.  Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik di perusahaan. 

Di dalam Perusahan Panca Jaya ini Penggunaan mesin di perusahaan sangat tidak 

terawat cepat rusak meskipun seringkali sering di gunakan dalam memproduksi 

tetapi mesin tersebut kurang terawat akhirnya rusak.  

Menurut Observasi yang di lakukan di Perusahaan Panca Jaya kondisi fisik dan 

mental pegawai di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” adalah sebagai 

berikut: 

1.  Kerusakan alat indera, stamina pegawai tidak stabil di perusahaan 

Dalam Perusahaan Panca Jaya Pegawai yang bekerja di perusahaan mengalami 

kerusakan alat indera seperti karyawan tidak bisa mendengar, berbicara di tempat 

perusahaan. 

2. Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara 

berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap 

pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam 

penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa risiko bahaya.  

Dalam Perusahaan Panca Jaya ada pegawai yang sedang emosi tetapi emosinya 

tidak stabil akhirnya pegawai bertengkar dengan pegawai yang lainnya. Dan ada 

pegawai yang memiliki kepribadian yang rapuh dalam mengatasi masalah yang 

ada di perusahaan tersebut. Ada pegawai yang memiliki kemampuan sangat 

lemah dan pegawai ini memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi kemampuannya 

itu sangat lemah susah untuk di lakukan. Ada pegawai yang memiliki motivasi 

kerja rendah jadi dalam bekerja pegawai memiliki motivasi tetapi motivasinya 

sangat rendah untuk di wujudkan. Dan ada Pegawai yang memiliki sikap yang 
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ceroboh, kurang cermat dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas 

kerja terutama dalam penggunaan fasilitas kerja yang mengandung risiko bahaya 

dan pegawai tidak bisa menggunakan dengan baik setelah alat fasilitas kerja yang 

digunakan alat fasilitas cepat rusak karena pegawai tidak bisa menggunakan alat 

fasilitas tersebut dengan baik.    

Gambar 4.3. Kotak P3K Perusahaan Mie Cap Nyonya 

“Panca Jaya” 

 

Di dalam perusahaan seharusnya Perusahaan menyediakan maksimal 2 kotak 

perlengkapan obat-obat untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. 

Tetap Perusahaan hanya menyediakan 1 kotak obat pertolongan pertama pada 

kecelakaan. Sehingga jika di perusahaan memiliki 2 kotak obat-obat pertolongan 

pertama pada kecelakaan ini dapat mempermudah karyawan pada bagian tingkat 

atas jika karyawan terkena kecelakaan kecil. Contohnya: terdapat kotak P3K pada 

setiap sudut ruangan terutama bagi daerah daerah pekerja yang berbahaya. 
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Misalnya ada kecelakaan kecil yang di alami oleh karyawan dan karyawan 

membutuhkan obat P3K untuk membantu karyawan untuk mengobati luka yang 

terjadi pada karyawan.  

Dan Perusahaan belum menyediakan masker dari awal untuk memulai 

program kesehatan dan keselamatan kerja pada bulan Januari 2018. Kenapa 

Perusahaan tidak menyediakan masker untuk karyawan semuanya? Karena di 

Perusahaan panca jaya masuk dalam desa dan tempatnya panas dan karyawan 

tidak mau menggunakan masker dalam bekerja karena karyawan sudah merasa 

nyaman dalam bekerja tidak menggunakan masker. Jadi jika perusahaan 

mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan ada beberapa karyawan yang 

tidak mau memakai masker jadi perusahaan tetap memberi peraturan untuk tidak 

mewajibkan memakai masker dalam bekerja karena karyawan sudah merasa 

nyaman jika tidak menggunakan masker.  

Jika ada karyawan sakit yang cukup parah dan karyawan harus di larikan ke 

puskesmas dan perusahaan akan membantu untuk meringankan karyawan dalam 

membayar perawatan rumah sakit secara penuh karyawan di tanggung oleh 

Direktur (pimpinan perusahaan) tersebut. Perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan kepada setiap karyawan. Contohnya: Jika terjadi kecelakan pada 

pegawai, biaya rumah sakit dan penyembuhan ditanggung oleh perusahaan. 

Tanggungan yang diberikan adalah biaya yang ada pada rumah sakit akan dibayar 

semua oleh perusahaan. Dan tanggungan yang dari perusahaan hanya untuk 1 

orang karyawan tidak bersama dengan keluarga.  
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4.2.1. Perusahaan menetapkan indikator sistem 

Pentingnya penerapan indikator sistem dalam K3 bermanfaat bagi 

perusahaan karena dengan adanya penerapan indikator sistem akan dapat 

diketahui dan terukur secara sistematis apa saja yang belum terlaksana sehingga 

dapat dilakukan perbaikan sistem dalam K3. 

Di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” belum menetapkan 

indikator sistem seperti check list di sebabkan pelaksanaannya di mulai bulan 

januari 2018. Jadi di perusahaan panca jaya belum memiliki data-data kecelakaan 

yang terjadi di perusahaan. Dan di masa mendatang dapat menjadi agenda dan 

masukan bagi perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” untuk menetapkan 

indikator sistem dalam hal K3. 

4.2.2. Perusahaan  melibatkan para pengawas dalam sistem pelaporan 

Bilamana terjadi kecelakaan harus di laporkan kepada pengawas langsung 

dari bagian kerusakan dan laporan harus pula mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini agar pengawas tersebut dapat mudah 

mengadakan perbaikan dan mengadakan upaya preventif untuk masa selanjutnya.  

Di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” belum memiliki 

pengawasan khusus dalam pelaporan, hanya sebatas wakil Direktur yang 

merupakan perpanjangan tangan dari Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) 

yang menjadi pengawas dan koordinator. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 

pihak perusahaan masih belum melibatkan adanya pengawasan dalam sistem 

pelaporan K3 dan ini harus diperbaiki dikemudian hari. 
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4.2.3.  Perusahaan mengembangkan prosedur manajemen keselamatan 

kerja 

Pendekatan sistem yang esensi adalah menetapkan sistem komunikasi 

secara teratur dan tidak lanjut kepada setiap kecelakaan pegawai. Kemudian 

mengadakan penelitian terhadap penyebab terjadinya kecelakaan dan 

mempertimbangkan kebijakan yang telah di tetapkan untuk di lakukan perubahan 

seperlunya sesuai dengan keperluan saat itu.  

Di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” belum mengembangkan 

prosedur manajemen keselamatan kerja karena masih sederhana dan baru 

diberlakukan semenjak Januari 2018.  Hal ini disebabkan karena pada tahun 

2009, perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” pernah mengalami kesulitan 

keuangan sehingga tidak terlalu fokus pada K3 karyawannya. 

 

4.2.4. Perusahaan menjadikan keselamatan keja sebagai bagian dari tujuan 

kerja 

Membuat kartu penilaian keselamatan kerja, setiap kesalahan yang di 

lakukan pegawai di catat oleh pengawas dan di pertanggungjawabkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian prestasi kerja, kondite pegawai 

yang bersangkutan.  

Di Perusahaan Panca Jaya telah menerapkan Pelaksanaan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting 

dalam menjamin kelancaran proyek dan meminimalisasi kecelakaan kerja. 
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Pengelolan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara tidak baik 

akan menimbulkan sejumlah kerugian untuk perusahaan. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan 

karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang 

didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah 

pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi 

pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan 

lingkungan kerja. Kecelakaan bisa terjadi dalam perusahaan termasuk perusahaan 

yang paling menyadari keselamatan sekalipun. Terlepas dari kecelakaan tersebut 

menyebnabkan cedera atau tidak, organisasi harus mengevaluasi secara seksama 

setiap kejadian agar dapat ditentukan penyebanya dan dipastikan hal tersebut 

tidak terulang lagi. Pencegahan kecelakaan kerja membutuhkan perencanaan 

program keselamatan. Rencana-rencana bisa relatif sederhana.   

4.2.5. Perusahaan melatih pegawai dan pengawasan dalam manajemen 

keselamatan kerja 

Melatih pegawai-pegawai untuk dapat menggunakan peralatan kerja 

dengan baik. Begitu pula pegawai-pegawai di latih untuk dapat menggunakan alat 

pengaman jika terjadi kecelakaan di tempat kerja.  

Di Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” terdapat pelatihan dan 

pengembangan keahlian karyawan dibidang K3, komunikasi dan transfer 

informasi tentang lokasi kerja serta cara terbaik untuk mengatasi terjadinya 
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kecelakaan pada Perusahaan Mie Cap Nyonya Panca Jaya misalnya Direktur 

(sebagai pimpinan perusahaan) melatih para pekerja untuk bisa bekerja dengan 

lebih baik. Sebelum Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) memberitahukan 

kepada wakil tentang Pelatihan K3 Bapak Direktur (sebagai pimpinan 

perusahaan) mengikuti Seminar Pelatihan K3 di Jakarta bulan februari 2018 yang 

diajarkan bagaimana Pelatihan K3 itu dilakukan dalam Perusahaan untuk di 

bagikan kepada Wakil dan para karyawan tersebut mengerti tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja. Dan yang pertama Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) 

perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” memberikan pelatihan langsung 

kepada wakil Direktur melalui pertemuan pribadi dengan karyawan dan 

memberikan pelatihan-pelatihan K3. Direktur (sebagai pimpinan perusahaan) 

memberikan kepada wakil dengan Pelatihan yang dilakukan adalah On The Job 

Training tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. On the job training adalah 

suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, 

kebiasaan kerja dan sikap karyawan. Dengan kata lain on the job training adalah 

pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi 

pekerjaan yang sebenarnya, dibawah bimbingan dan pengawasan dari pegawai 

yang telah bepengalaman atau seorang supervisor. Dan yang kedua wakil 

Direktur kemudian memberikan pelatihan K3 kepada karyawannya dengan cara 

setiap bagian karyawan di bagi ke dalam 2 kelompok untuk mengikuti 

perkumpulan dalam memberikan pelatihan K3 dan bagaimana penerapan 

pelatihan K3 itu di lakukan. Setiap bagian dengan masing-masing jumlah 

karyawan yang berbeda-beda di mulai dari bagian Packaging di bagi 2 kelompok 



51 
 

yaitu 1 kelompok berjumlah 15 orang karena di bagian packaging 30 orang jadi 

di bagi 2 kelompok karena tempatnya sangat terbatas jadi wakil Direktur 

memutuskan untuk di bagi 2 kelompok setiap bagian. Pada Bagian Keuangan 

berjumlah 10 orang ini tidak di bagi 2 kelompok karena tempatnya memadai 

untuk 10 orang. Pada Bagian Produksi di bagi dalam 4 kelompok 1 kelompok 

berjumlah 15 orang untuk mengikuti pelatihan yang akan di beritahukan oleh 

Bapak Wakil Direktur agar semua karyawan paham tentang pelatihan K3 dan 

karyawan supaya terjamin tentang Kesehatan dan keselamatan kerja dalam 

bekerja di Perusahaan Panca Jaya tersebut.  

Gambar 4.4.  Karyawan Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” 

tidak menggunakan masker dan sarung tangan  dalam bekerja 
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Dan ini gambar 4.4 para karyawan sedang bekerja dan karyawan belum 

menggunakan masker dan sarung tangan pada saat jam kerja untuk melindungi 

diri karyawan dari kotoran dan debu dalam tempat bekerja di Perusahaan. 

Perusahaan belum menyediakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung 

tangan untuk melindungi karyawan dari kotoran, debu di dalam tempat kerja di 

Perusahaan. Karena jika karyawan menggunakan alat pelindung diri maka 

karyawan akan terlindungi dari kotoran, debu sehingga tidak menimbulkan 

penyakit di tempat kerja di Perusahaan Panca Jaya tersebut. Masukan saya 

sebagai peneliti kepada Perusahaan yaitu agar Perusahaan menyediakan alat 

pelindung diri seperti masker dan sarung tangan kepada karyawan agar karyawan 
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aman tidak terkena penyakit di tempat kerja di Perusahaan Panca Jaya tersebut.  

Jika karyawan tidak menggunakan alat pelindung karyawan akan mengalami 

penyakit misalnya karyawan dalam bekerja tidak menggunakan masker karyawan 

bisa terkena penyakit TBC dan penyakit lainnya di perusahaan Panca Jaya 

tersebut.  

4.3. Gambaran Pendapat tentang Pelaksanaan K3 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya maka dapat di ketahui bahwa perusahaan menerapkan kesehatan dan 

keselamatan kerja dengan menggunakan alat-alat sederhana saja seperti alat 

pemadam kebakaran dan obat P3K karena memberlakukan program K3 baru 5 

bulan jadi perusahaan menyediakan alat-alat K3 yang sederhana dengan tujuan 

untuk membantu pada kejadian-kejadian kecil. Kenapa di berlakukannya pada 

tahun 2018 ? karena pada tahun sebelumnya Direktur (sebagai pimpinan 

perusahaan) belum terpikirkan kesehatan dan keselamatan pada karyawan jadi 

belum menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang kedua mengenai 

pendekatan indikator sistem maka dapat diketahui bahwa Perusahaan Mie Cap 

Nyonya “Panca Jaya” belum menerapkan indikator sistem seperti check list, hal 

ini disebabkan karena baru saja pelaksanaannya baru diterapkan bulan Januari 

2018  

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang ketiga mengenai 

melibatkan para pengawas dalam sistem pelaporan maka dapat di ketahui bahwa 
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perusahaan mie cap nyonya panca jaya belum melibatkan para pengawas karena 

pelaksanaannya baru di lakukan pada bulan Januari 2018.    

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang keempat mengenai 

mengembangkan prosedur manajemen keselamatan kerja maka dapat di ketahui 

bahwa perusahaan panca jaya belum mengembangkan prosedur manajemen 

keselamatan kerja karena pelaksanaannya baru di lakukan pada bulan januari 

2018 di perusahaan panca jaya.   

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang ke lima mengenai 

menjadikan keselamatan kerja sebagai bagian dari tujuan kerja maka dapat di 

ketahui bahwa keselamatan kerja itu sendiri sebagai bagian dari tujuan kerja 

dalam perusahaan panca jaya. Dan yang mempertanggungjawabkan atas 

kejadian-kejadian kecil dalam perusahaan panca jaya adalah Direktur (sebagai 

pimpinan perusahaan) sendiri yang mempertanggungjawabkan semuanya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang ke enam mengenai 

melatih pegawai-pegawai dan pengawasan dalam manajemen keselamatan kerja 

maka dapat di ketahui bahwa di perusahaan panca jaya telah melatih para 

pegawai-pegawai dengan pelatihan on the job dan off the job trainning dan dalam 

perusahaan panca jaya menggunakan pelatihan on the job trainning yang di 

lakukan pada saat jam kerja berlangsung.    

Jadi menurut pendapat saya tentang melakukan penelitian di perusahaan 

panca jaya itu tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik 

menurut Teori Mangkunegara yang sudah di terapkan dalam perusahaan ada 2 

yaitu bagian pertama melibatkan keselamatan kerja sebagai bagian dari tujuan 
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kerja dan bagian kedua yaitu melatih pegawai-pegawai dan pengawasan dalam 

manajemen keselamatan kerja.  

Jadi saya memberikan pendapat lebih baik Perusahaan menerapkan 

indikator sistem seperti checklist untuk meminimalisasi kecelakaan-kecelakaan 

yang terjadi dan perlu melibatkan para pengawas dalam sistem pelaporan 

kecelakaan kerja dan perusahaan perlu mengembangkan prosedur manajemen 

keselamatan kerja yang terjadi di perusahaan panca jaya. Dan pelaksaan 

kesehatan dan keselamatan kerja perlu di tingkatkan agar mempermudah 

karyawan sehingga tidak terjadi hal-hal kecelakan kecil yang terjadi dalam 

perusahaan. Contohnya alat pelindung diri yang perlu pada karyawan sendiri 

contohnya dalam memproduksi karyawan perlu menggunakan masker agar 

karyawan terhindar dari berbagai penyakit.   

 

Tabel 4.1 Deskripsi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

menurut Teori Mangkunegara di Perusahaan Panca Jaya  

No K3 Di perusahaan “Panca Jaya” 

1 Penetapan indikator sistem Belum diterapkan 

2 Melibatkan para pengawas 

dalam sistem pelaporan 

Belum diterapkan 

3 Mengembangkan prosedur 
manajemen keselamatan 

kerja 

Belum diterapkan 

4 Menjadikan keselamatan 
keja sebagai bagian dari 
tujuan kerja 

Sudah diterapkan 

5 Melatih pegawai pegawai 
dan pengawasan dalam 
menajemen keselamatan 

kerja 

Sudah diterapkan 

     
          Sumber : Data primer yang di olah tahun 2018   
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Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa ternyata pihak perusahaan 

“Panca Jaya” hanya menerapkan 2/5 = 40% dari total keseluruhan K3 sehingga 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 dalam perusahaan ini 

belum optimal karena dibawah 50%. Jadi perusahaan panca jaya menerapkan 

kesehatan dan keselamatan kerja belum optimal . Dan pendapat saya sebagai 

peneliti memberikan masukkan agar pelaksanaan dapat di jalankan dengan 

optimal jika perusahaan menerapkan checklist untuk melihat data-data 

kecelakaan pada karyawan di perusahaan panca jaya dan yang ke dua perusahaan 

menerapkan pengawas untuk melaporkan kejadian-kejadian kecelakaan kerja di 

perusahaan panca jaya. Dan yang ke tiga perusahaan perlu mengembangkan 

prosedur manajemen keselamatan kerja agar memiliki sistem komunikasi yang 

teratur dan perlu mengadakan penelitian jika terjadinya penyebab kecelakaan 

kerja di perusahaan panca jaya tersebut.  


