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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

PT. XXX adalah sebuah perusahaan manufactur yang bergerak dalam bidang 

Karoseri dan Stamping & Tools yang memproduksi spare part serta rangka mobil 

atau bus. PT. XXX telah berdiri selama lebih dari 40 Tahun, dan didukung dengan 

luas area produksi sekitar 33 hektar dengan jumlah pegawai lebih dari 2500 orang. 

PT. XXX pertama kali berdiri sebagai bengkel rumahan pada tahun1974 dan kini 

berkembang sebagai salah satu perusahaan karoseri terbesar di Asia Tenggara. Pada 

tahun 1977 PT. XXX mengadakan perluasan area menjadi 2 hektar dengan 

kapasitas produksi sebesar 200 unit/bulan, dan penambahan fasilitas penunjang 

seperti spray booth, mesin press, spot welding, dan lainnya sehingga membuat 

produksi PT. XXX meningkat menjadi 400 – 500 unit/bulan. Dengan 

perkembangan tersebut PT. XXX dipercaya oleh pemerintah untuk memproduksi 

mobil – mobil pemilu yang dinggunakan di seluruh Indonesia pada tahun 1982.  

Pada tahun 1996 PT. XXX mengubah divisi Teknik menjadi Divisi Stamping & 

Tolls untuk membuat dies yang ditunjuk untuk berbagai perusahaan berskala 

Internasional seperti PT. Astra Daihatsu Motor, Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia, dan PT. Isuzu Inti Panca Press Indonesia. Berikuta adalah visi dan misi 

perusahaan : 

 

1. Visi  

“Menjadi Industri Karoseri dan Komponen Otomotif yang Berkualitas di 

Kancah Internasional.” 

2. Misi  

a. Menciptakan kendaraan yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk 

kepuasan pelanggan. 

b. Memproduksi komponen otomotif yang memiliki kualitas global. 
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Gambar 2. 

Struktur Organisasi Divisi Stamping & Tools 

Sumber : Data Primer Oktober2018 

 

4.2. GAMBARAN RESPONDEN 

 

Responden penelitian ini adalah seluruh karyawan divisi Stamping & Tools 

pada PT. XXX yang berjumlah 350 orang. Yangiidi bagiumenjadi 2 shiftiiyaitu 

shiftiipagi pukul 07.00 sampai pukul 16.45 yang berjumlah 250 karyawan dan shift 

malam pukul 22.00 sampai pukul 05.00 yang berjumlah 150 karyawan. Setiap 1 

minggu sekali shift dilakukan rolling yang sudah melaksanakan shift pagi pindah 

ke shift malam dan yang shift malam pindah ke shift pagi. Jika dimasukan kedalam 

rumus sampel yang harus diambil sebanyak 78 responden. Penelitian dimulai 

tanggal 8 Oktober 2018.  

Jumlah responden yang didapat tidak sesuai target di karenakan banyak 

karyawan yang tidak bersedia mengisi kuesioner karena waktu break mereka yang 
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terbatas dan perusahaan hanya memberikan waktu pengambilan kuesionar pada jam 

istirahat break 1 dan 2 saja. Jadi total kuesioner yang di dapat saat melakukan 

penelitian selama 2 minggu mendapatkan 33 responden. Berikut gambaran 

responden berdasarkan Divisi, lama bekerja, usia, pendidikan. 

 

4.3.1. GAMBARAN RESPONDEN BERDASARKAN UMUR, JENIS 

KELAMIN, DIVISI, PENDIDIKAN, DAN LAMA BEKERJA 

 

Tabel 4.2.1. 

Data berdasarkan Umur dan Divisi 

Umur 

(Tahun) 

Divisi 
Total 

Stamping&Tools Stamping 

18 – 25  10 7 17 

26 – 32 7 3 10 

33 – 40 4 2 6 

Total 21 12 33 

 Sumber : Data Primer  Diolah Oktober 2018 

 

Berdasarkan tabelidiatas dapatidiketahui bahwaikaryawan yang 

berumuri18 – 25 Tahun di DivisiiStamping & Toolsiada 10 respondenidan 

diiDivisi Stampingiada 7 responden. 
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Tabel 4.2.2. 

TabeliBerdasarkan Umuridan Pendidikan 

Umur 

(Tahun)  

Pendidikan  Total  

SMK SMA 

18 – 25 16 1 17 

26 – 32 8 2 10 

33 – 40 5 1 6 

Total 29 4 33 

 Sumber : Data Primer Diolah Oktober 2018 

 

Berdasarkan tabelidiatas dapat diketahuiibahwa karyawaniyang 

lulusan SMKiyang berumur 18 – 25 tahuniadalah jumlahiterbanyak yaitu 

ada 16 responden. 

 

Tabel 4.2.3. 

Tabel Berdasarkan Jenis kelamin dan Lama Bekerja 

Jenis 

Kelamin 

Lama Bekerja 

(Tahun) 
Total 

½  – 4,9 5 – 9,4 9,5 –13,9 14 – 18 

Laki – 

laki  

24 4 2 3 33 

Total  24 4 3 3 33 

Sumber : Data Primer Diolah Oktober 2018 

 

Berdasarkanitabel diatas dapatidiketahui bahwaikaryawan laki – laki 

yang bekerjaiselama ½ - 4,9 tahunimerupakan jumlahiterbanyak dengan 

jumlahiada 24 responden. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

K3 adalah Secara teknis K3iiadalah upayaiiperlindungan yangiiditunjukan 

agar tenagaiikerja dan orang lainiidi tempat kerja selaluiidalam keadaan selamat 

dan sehat sehinggaiisetiap sumber produksiiidapat digunakan secaraiiaman dan 

efisien (Ardana et al., 2012). 

 

4.3.  PEMBAHASAN 

 

4.3.1. PERSEPSI PERUSAHAAN DAN PERSEPSI KARYAWAN 

TERHADAN ALAT PELINDUNG DIRI 

 

Alat PelindungiiDiri adalahiialat yang mampuiimemberikan perlindungan 

terhadapiibahaya dariiikecelakaan kerja. Berdasarkan PeraturaniiMenteri 

TenagaiiKerjaiidaniiTransmigrasiiiRepublikiiIndonesiaiiNomoriiPer.08/MEN/VII

/2010 Menerangkaniibahwa Alat – alatiiproteksi diri adaiiberbagai bentuk dan jenis 

yangiidigolongkan menurutiibagian tubuh yangiidilindungi. Berikut 

adalahiipersepsi perusahaaniiterhadap alat pelindung diri : 

 

Tabel 4.3.1. 

Persepsi Perusahaan Terhadap Alat Pelindung Diri 

No Keterangan Ya Tidak Keterangan  

Alat Pelindung Diri 

1.  Apakahijumlah APDisesuai denganijumlah 

karyawan ? 

Alasan :APDidi sesuaikanidengan Matrik 

APDiarea kerja 

 

√ 

 Ada 

kesesuaian 

dengan 

matrik APD 

di area kerja 

2.  Apakahiada pengecekanikelayakaniterhadap 

APD yangitersedia ? 

Alasan : iPengecekanidilakukan Random 

 

√ 

 Ada 

pengecekan 

terhadap 
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kelayakan 

APD 

3.  ApakahiperusahanimemfasilitasiiAPDisecara 

lengkap ?  

Alasan : Tidak dijawab 

 

√ 

 Fasilitas 

diberikaan 

secara 

lengkap 

4.  Sanksiiapa yangidiberikan perusahaan kepada 

karyawanijika tidakiiimenggunakan Alat 

Pelindung Diri ? 

Alasan : Dariiteguran sampaiidenganiSurat 

Peringtan 

 

 

√ 

 

Ada sanksi 

bagi yang 

melanggar 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berdasakan tabel diatas dapat diketahui bahwa persepsi perusahan terhadap 

Alat Pelindung Diri yang perusahaan berikan kepada karyawan sudah sepenuhnya 

terlaksana dengan baik dengan Ada kesesuaian dengan matrik APD di area kerja, 

Ada pengecekan terhadap kelayakan APD, Fasilitas diberikaan secara lengkap, Ada 

sanksi bagi yang diberikan. Dan berikut adalah hasil persepsi menurut karyawan 

terhadap alat pelindung diri yang perusahaan berikan kepada karyawan : 
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Tabel 4.3.2. 

Persepsi Karyawan Terhadap Alat Pelidung Diri (APD) 

No Pernyataan S RR TS Skor 

Total  
Ket.  Kategori 

1. Alat Pelindung Diri 

1.  Jumlah APD yang 

perusahaan sediakan 

sesuai dengan jumlah 

karyawan  

28 
(84) 

5 
(10) 

 

0 

 

2,84 

Ada 

kesuaian 

dengan 

jumlah 

karyawan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

2.  Peralatan kerja dalam 

kondisi baik dan layak 

pakai  

28 
(84) 

5 
(10) 

 

0 

 

2,84 

Peralatan 

kerja dalam 

kondisi baik  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

3.  Pengecekan kondisi 

APD, APAR, sistem 

hidrant secara berkala 

30 
(90) 

3 
(6) 

 

0 

 

 

2,90 

Ada 

pengecekan 

secara 

berkala 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

4.  Perusahaan 

menyediakan alat 

pelindug diri seperti 

helm, sepatu boots, 

sarung tangan, masker 

yang dapat 

menghindari saya dari 

kecelakaan kerja  

33 
(99) 

(0) 
 

 

0 

 

 

3,00 

 

Fasilitas 

pelindung 

diri 

diberikan 

dengan 

lengkap 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

5.  Tim Patroli 5R dan K3 

akan memberi sanksi 

tegas bila karyawan 

tidak menggunakan 

Alat Pelindung Diri 

dengan lengkap  

27 
(81) 

6 
(12) 

 

0 

 

2,81 

 

Ada sanksi 

yang 

diberikan 

oleh tim 

5R&K3 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

6.  Pemberlakuan 

peraturan dan 

pemberian sanksi 

28 
(84) 

5 
(10) 

 

0 

 

2,84 

Berjalannya 

peraturan 

dan sanksi 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

Rata – rata Persepsi karyawan 2,87  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3.2. dapat dilihat persepsi karyawan terhadap Alat 

Pelindung Diri yang diberikan perusahan terhadap karyawan memiliki nilai rata – 

rata skor APD secara keseluruh 2,88 termasuk dalam kategori terlaksana dengan 

baik artiya Perusahaan telah memberikan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) 
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dengan baik bagi karyawan dan memperhatikan karyawan agar mereka terhindar 

dari resiko kecelakaan kerja yang dapat merugikan kaywan itu sendiri dan 

perusahaan. Dengan memberikan jumlah Alat Pelindung Diri sesuai dengan matrik 

APD di area kerja, alat pelindung diri dalam kondisi yang bagus atau layak 

digunakan, melakukan pengecekan terhadap alat pelindung diri dan alat lainnya 

secara berkala oleh tim 5R&K3. Dan memberikan sanksi kepada karyawan berupa 

teguran hingga surat peringatan bagi karyawan yang kedapatan tidak menggunakan 

alat pelindung diri dengan lengkap, dengan menanyakan penyebab kenapa 

karyawan tersebut tidak menggunakan APD dengan lengkap sebelum memberikan 

sanksi. Dan berikut adalah gambara sebagai penujang hasil observasi yang 

dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018.  

 

Gambar 3. Rak helm yang tertata rapi dan tempat sarung tanagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berikut  gambar hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 

2018. Dapat dilihat bahwa Alat Pelindung Diri helm tertata dengan rapi di 

gantungan helm yang sudah disediakan oleh perusahaan dan tempat sarung tangan 

bekas yang ada di bagian bawah tempat gantungan helm.  
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Gambar 4. Tata cara masuk area pabrik 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berikut gambar hasil observasi pada tanggal 10 Oktober 2018. Dapat dilihat 

bahwa ada tata tertib untuk memasuki area pabrik yaitu harus menggunakan helm, 

menggunakan safty shoes, berjalan di jalur yang telah disediakan, menyebrang di 

jalur zebra cross, membuang sampah pada tempatnya dan ada juga larangan atau 

peringatanyang diberikan yaitu seperti hati – hati jalur forklifl, dilarang merokok 

dan dilarang memfoto. 

 

Gambar 5. Awas bahaya panas 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer Oktober 2018 

 

Berikut gambar hasil observasi pada tanggal 15 Oktober 2018. Dapat dilihat 

bahwa perusahaan memasang templet untuk mengingatkan karyawan untuk selalu 

menggunakan alat pelindung diri dari bahaya panas pada saat bekerja, apa saja alat 

pelindung diri yang harus di gunakan saat akan mengelas atau menggrinda karena 
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bahaya panas yang ditimbulkan, contoh alat pelindung diri yang harus digunakan 

yaitu : helm, tameng muka las, kaca mata, masker, apron, safty shoes, sarung 

tangan. 
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Tabel 4.3.3. 

Hasil  Ringkasan Alat Pelindung Diri 

 

No  Persepsi Perusahaan Persepsi Karyawan Observasi  Kesimpulan  

1. 

Ada kesesuaianidengan matrikiAPD di area 

kerja 

Adaikesuaianidengan 

jumlah karyawan 

Jumlah APDiyang 

perusahaan berika 

sudah sesuaiidengan 

jumlah karyawan 

Ada kesesuaian jumlah 

APD yang diberikan 

perusahaan dengan 

jumlah karywan yang 

ada   

2. 

Adaipengecekan terhadapikelayakan APD 
Peralatanikerja dalam 

kondisi baik  

Tim Patroliimelakukan 

pengecekan terhadap 

alat kerja yang 

digunakaniuntuk 

karyawan 

Adanya kesesuaian 

pengecekan APD dan 

kelayakan APD  

 

 
Adaipengecekanisecara 

berkala 

Tim patroliimelakukan 

pengecekanisecara 

berkala 

Adanya pengecekan 

berkala oleh Tim patroli 

3. 
Fasilitasidiberikaanisecara lengkap  

Perusahaan 

memberikanifasilitas 

Fasilitas yang diberikan 

sudah sepenuhnya 
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Fasilitasipelindung 

diriidiberikanidengan 

lengkap 

alat pelindung diri 

denganilengkap seperti 

helm, masker, isafty 

shoes, sarungitangan, 

apron. 

diberikan kepada 

karywan 

4. 

Ada sanksiibagi yangimelanggar 

 

Ada sanksiiyang 

diberikanioleh tim 

5R&K3 

Tim patroli 

memberikanisanksi 

berupa peringatan 

hingga surat peringatan 

Adanya sanksi bagi 

karywan yang 

melanggar 

 

 
Berjalannyaiperaturan 

danisanksi 

Peraturan danisanksi 

sudah berjalanidengan 

baik 

Berjalanya peraturan 

bagi karywan yang 

melanggar 

Sumber : Data primer Oktober 2018 
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Berikut kesimpulan dari tabel di atas adalah berdasarkan hasil persepsi 

perusahaan dan hasil persepsi karyawan, Ada kesesuaian dengan matrik APD di 

area kerja dan jumlah karyawan yang ada yaitu ada 350 APD dan masih di berikan 

cadangan di gudang, ada pengecekan secara berkala, alat pelindung diri dalam 

kondisi baik dan layak pakai, fasilitas keselamatan kerja yang diberikan sudah 

lengkap dan dalam kondisi layak pakai, dan ada sanksi bagi karywan yang 

melanggar,sanksi yang diberikan berupa teguran hingga surat peringatan. Dengan 

berikut dapat disimpulkan bahwa Alat Pelindung Diri sudah terlaksana dengan baik.  
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4.3.4. PERSEPSI PERUSAHAAN DAN PERSEPSI KARYAWAN 

TERHADAP FASILITAS KESELAMATAN KERJA 

 

Keselamatan Kerja adalah yang berkaitan dengan, bahan dan proses 

pengelolaannya ditempat kerja, lingkungan serta bagaimana cara melakukan 

pekerjaan. 

Fasiltas keselamatan kerja adalah fasilitas yang digunakan atau yang diberikan 

oleh perusahaan untuk karyawan agar karyawan terhindar dari kecelakaan kerja 

yang tidak diinginkan. Berikut adalah persepsi perusahaan terhadap fasilitas 

keselamatan kerja sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3.4. 

Persepsi Perusahaan Terhadap Fasilitas Keselamatan Kerja 

1. Fasilitas Keselamatan Kerja YA TIDAK Keterangan 

1.  Apakah perusahaaniimemiliki Standar 

OperasionaliiProsedur K3 ? 

Alasan : Tidak dijawab 

 

√ 

 Ada 

SOPiiuntuk 

penangananii

kecelakaan 

kerja di 

bagiiidalam 3 

kategori 

kecelakaan 

ringan, 

iisedang, 

berat 
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2.  Apakah perusahaaniiselalu melakukan 

pengawasaniipelaksanaan K3 ? 

Alasan : Melalui Patroli 5R dan K3 

weekly 

 

√ 

 Ada 

pengawasan 

yang 

dilakukaniiole

h Patroli 

5R&K3 

3.  apakah perusahaan melakukan 

sosialisasiiiterkait dengan K3 ? 

Alasan : Safty Talk All Area weekly 

 

√ 

 Ada 

sosialisasi 

berupa safty 

talk breafing 

setiap hari 

4.  Apakahiiperusahaaniimelakukan 

simulasi untukiipenggunaaniialat – alat 

pencegahiikecelakaan kerja ? 

Alasan : Traning Fire Fighting 

 

√ 

 

Ada traning 

fire fighting  

5.  Apakah fasilitasiiAlat Pelindung Diri 

sudahiisepenuhnya diberikaniibagi 

karyawan ? 

Alasan : Tidak dijawab 

 

√ 

 Fasilitas 

sudah 

sepenuhya 

perusahaan 

berika kepada 

karyawan 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

 

Berdaskan persepsi perusahaan melalui bapak Andrika selaku SHE 

Supervisor pada tanggal 10 Oktober 2018. Perusahaan memiliki SOP mengenai 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan contohnya untuk penanganan jika 

terjadi kecelakaan kerja, perusahaan juga membentuk tim patroli 5R & K3 untuk 

melakukan pengecekan dan pengawasan atau patroli setiap satu minggu sekali, dan 

melakukan komikasi K3 baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi 

langsung dilakukan saat safety talk all area kerja sedangkan komunikasi tak 

langsung dilakukan dengan penempelan poster, template, dan banner. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pak andrika pada tanggal 10 Oktober 

2018, Perusahaan memiliki SOP yang sesuai dengan peraturan Undang – Undang 

yang berlaku namun SOP tersebut tidak paparkan dalam bentuk cetak. 

Pelaksanaan SOP jika terjadi kecelakaan kerja ada 3 kategori yaitu : 

a. Kecelakan ringan 

Kecelakaan ringan yaitu kecelakaan bentuk tergores biasa atau yang bisa 

di tangani oleh petugas P3K yang telah di traning. 

b. Kecelakaan sedang  

Kecelakaan sedang yaitu luka gores yang panjangnya dari 1cm hingga 

3cm dengan kedalaman luka kurang dari 4cm jika petugas P3K tidak bisa 

menangani langsung di bawa ke Rumah Sakit. 

c. Kecelakaan berat  

Kecelakaan berat yaitu luka gores/terpotong yang lebih dari 3cm dengan 

kedalaman luka lebih dari 4cm hingga luka yang berakibat fatal bagi 

karyawan yang menimbulkan cacat permanen bagi karyawan dan perlu 

dilakukan tindakan medis secara serius. 

Berikut adalah hasil persepsi menurut karyawan terhadap fasilitas 

keselamatan kerja di perusahaan : 
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Tabel 4.3.5.  

Persepsi Karyawan Terhadap Fasilitas Keselamatan Kerja  

n Pertanyaan   S RR TS Skor 

total  
Ket.  Kategori 

2. Fasilitas Keselamatan Kerja 

1.  Standar operasional 

prosedur K3 

terlaksana sesuai 

dengan regulasi yang 

telah ditetapkan oleh 

perusahaan  

30 
(90) 

3 
(6) 

0 2,90 

Ada SOP 

K3 untuk 

penanganan 

kecelakaan 

kerja yang 

sudah 

sesuai 

regulasi 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

2.  Perusahaan sangat 

memperhatikan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja anda 
30 

(90) 
3 

(6) 
 

0 
2,90 

Keselamata

n dan 

kesehatan 

kerja 

karyawan 

sangan 

diperhatikan 

oleh 

perusahaan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

3.  Perusahaan 

memberikan perhatian 

yang besar terhadap 

masalah K3 

31 
(93) 

2 
(4) 

 

0 
2,93 

Masalah K3 

menjadi 

perhatian 

besar oleh 

perusahaan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

4.  Perusahaan selalu 

melakukan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan K3 

29 
(87) 

4 
(8) 

 

0 
2,87 

Ada 

pengawasan 

pelaksanaan 

K3 oleh 

patroli 

5R&K3 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

5.  Memberikan 

pengawasan terhadap 

bahan-bahan 

berbahaya 

26 
(78) 

7 
(14) 

 

0 
2,78 

Ada 

pengawasan 

terhadap 

bahan 

berbahaya 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

6.  Atasan kami selalu 

memantau pekerjaan 

kami apakah sesuai 

dengan standar K3 

atau tidak 

29 
(87) 

4 
(8) 

 

0 
2,87 

Ada 

pemantauan 

terhadap 

standar K3 

atas 

pekerjaan 

karyawan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 
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7.  Dengan adanya 

sosialisasi yang 

intens, saya selalu 

tanggap terhadap 

pentingnya menjaga 

keselamatan dalam 

bekerja. 

30 
(90) 

3 
(6) 

 

0 
2,90 

Karyawan 

tanggap 

terhadap 

pentingnya 

keselamatan 

kerja 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

8.  Saya menemukan 

banyak manfaat 

terhadap sosialisasi 

yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

28 
(84) 

5 
(10) 

 

0 
2,54 

Ada banyak 

manfaat 

yang 

didapat oleh 

karyawan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

9.  Saya yakin sosialisasi 

tidak hanya sekedar 

penyampaian 

informasi secara 

formalitas, tetapi 

memang mendukung 

pekerjaan saya di 

lapangan untuk 

mencegah saya dari 

kecelakan kerja 

30 
(90) 

3 
(6) 

 

0 
2,90 

Dengan 

adanya 

sosialisasi 

karyawan 

menjadi 

paham 

pentingnya 

keselamatan 

saat bekerja 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

10.  Saya menyadari 

pengawasan terhadap 

K3 pada dasarnya 

memberikan manfaat 

kepada saya untuk 

selalu waspada dan 

tanggap terhadap 

prosedur kerja yang 

sesuai dengan K3.  

29 
(87) 

4 
(8) 

0 2,87 

Dengan 

adanya 

pengawasan 

karyawan 

menjadi 

sadar akan 

pentingnya 

keselamatan 

kerja  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

11.  Perusahaan telah 

melakukan sosialisasi 

tentang Penggunaan 

alat pemadam 

kebakaran (APAR) 

28 

(84) 

5 

(10) 
0 2,84 

Adanya 

sosialisasi 

penggunaan 

alat 

pemadam 

kebakaran  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

12.  Saya memahami dan 

dapat menggunakan 

alat pencegah 

kecelakanaan kerja 

dari simulasi yang 

dilakukan oleh 

perusahaan. 

29 

(87) 

4 

(8) 

 

0 
2,87 

Karyawan 

memahami 

penggunaan 

alat 

pencegah 

kecelakan 

kerja 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 
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13.  Perusahaan 

menyediakan 

perlengkapan unit 

APD perusahaan 

seperti pemadam 

kebakaran, kotak 

P3K, masker, penutup 

kepala, dan lain-lain  

30 

(90) 

3 

(6) 
 2,90 

Ada 

perlengkapa

n unit APD  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

Rata – rata persepsi karyawan 

2,85  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3.5. persepsi karyawan terhadap fasilitas keselamatan 

kerja memiliki nilai rata – rata skor fasilitas keselamatan kerja secara keseluruhan 

2,88 termasuk dalam kategori terlaksana dengan baik artinya karyawan 

mendapatkan fasilitas keselamatan kerja yang diberikan perusahaan untuk 

karyawan dengan baik dan maksimal agar keselamatan karyawan terjamin dan 

terlindungi yang sesuai degan SOP yang sudah ada di perusahaan, dengan 

didukungnya pengawasan K3 terhadap bahan – bahan berbahaya yang dilakukan 

tim Patroli 5R & K3 Weekly yang dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari 

kamis,  dilakukannya sosialisasi safety talk all area weekly, dan dilakukannya 

simulasi penggunaan alat – alat pencegah kecelakaan kerja berupa Traning Fire 

Fighting kepada karyawan. 

 

Gambar 6. Awas Listrik tegangan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 
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Berikut adalah gambar hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10 

Oktober 2018. Perusahaan memasang template awas tegangan tinggi yang dipasang 

di sumber listrik bertenaga besar yang perusahaan pasang untuk mengingatkan para 

karyawan agar berhati – hati dalam bekerja dan mematuhi semua larangan yang ada 

di tempat kerja. 

 

Gambar 7. Template no delay!!! 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Gambar 8. Dilarang berbicara 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Gambar 9. Utamakan keselamatan kerja 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 
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Berikut adalah gambar hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10 

Oktiber 2018. Dapat dilihat bahwa perusahaan memasang template larang – larang 

saat bekerja dan peringatan untuk mengecek APD yang digunakan, contoh temolate 

larangan yang perusahaan pasang seperti no delay... ! data yes ..... ! dilarang 

berbicara dengan karyawan lai saat bekerja agar terhindar dari bahaya kecelakaan 

kerja. 

Gambar 10. Perlintasan fork lift                     Gambar 11. Titik kumpul 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018      Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Gambar 12. Jalur evakuasi                       Gambar 13. Jalur hijau pejalan kaki 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Data Primer Oktober 2018 

                                                         Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berikut adalah gambar hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10 

Oktober 2018. Dapat dilihat bahwa perusahan memberikan jalur evakuasi, tempat 

titik kumpul jika terjadi gempa bumi dan jalur hijau bagi pejalan kaki agar 

karyawan tidak tertabrak oleh forklift. 
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Gambar 14. Stock apar dan cara penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Gambar 15. Letak APAR 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berikut adalah gambar hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 

Oktober 2018. Dapat dilihatbahwa perusahan menyediakan APAR (Alat Pemadam 

Kebakaran) yang ditaruh disalah satu titik yang ada digedung Stamping & Tools 

dan persediaan APAR yang ada di gudang jika terjadi kebakaran. 
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Tabel 4.3.6.  

Hasil Ringkasan Fasilitas Keselamatan Kerja 

 

No Persepsi Persusahaan Persepsi Karyawan Observasi Kesimpulan 

1. 

Ada SOP untuk penanganan 

kecelakaan kerja di bagi 

dalam 3 kategori kecelakaan 

ringan, sedang, berat 

Ada SOP K3 untuk 

penanganan kecelakaan kerja 

yang sudah sesuai regulasi 

SOP K3 berupa penanganan 

kecelakan kerja yang terbagi 

menjadi 3 yaitu kecelakaan 

ringan, kecelakaan sedang, 

keselakaan berat. 

Adanya SOP K3 untuk 

penanganan kecelakaan 

kerja 

2.  

Keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan sangat 

diperhatikan oleh perusahaan 

Pengawasan yang dilakukan 

oleh tim Patroli 5R&K3 yang 

dilakukan setiap hari rabu setaip 

satu minggu sekali 

Adanya pengawasan 

yang dilakukan oleh Tim 

Patroli 5R&K3 yang 

dilakukan setiap hari 

Rabu 

3.  

Masalah K3 menjadi 

perhatian besar oleh 

perusahaan 

Sebelum bekerja selalu 

dilakukan safty talk briefing 

untuk selalu mengingatkan 

karyawan akan pentingnya 

keselamatan kerja 

Adanya safety talk 

brefing yang dilakukan 

oleh pengawas sebelum 

pekerjaan dilakukan 
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4. 

Ada pengawasan yang 

dilakukan oleh Patroli 

5R&K3 

Ada pengawasan 

pelaksanaan K3 oleh patroli 

5R&K3 

Perusahaan membentuk tim 

patroli 5R&K3 untuk 

melakukan pengawasan dan 

pengecekan 

Adanya tim patrol 

5R&K3 untuk 

pengawasan dan 

pengecekan alat pekerja 

5.  
Ada pengawasan terhadap 

bahan berbahaya 

Adanya tanda atau peringatan 

untuk bahan – bahan yang 

berbahaya 

Adanya rambu – rambu 

perinngatan yang 

diberikan 

6.  

Ada pemantauan terhadap 

standar K3 atas pekerjaan 

karyawan 

Tim patroli 5R&K3 selalu 

melakukan pemantauan 

terhadap pekerjaan karyawan 

Adanya pemantauan 

terhadap standar K3 atas 

pekerjaan karyawan 

7. 
Ada sosialisasi berupa safty 

talk breafing setiap hari 

Karyawan tanggap terhadap 

pentingnya keselamatan 

kerja 

Dengan adanya safty talk 

breafing membuat karyawan 

menjadi tanggap terhadap 

pentingnya keselamatan kerja 

adanya safty talk 

breafing setiap hari 

8.  
Ada banyak manfaat yang 

didapat oleh karyawan 

Dengan sosialisai safty talk 

breafing membuat karywan 

mendapat banyak manfaat 

Ada banyak manfaat 

yang didapat karyawan 

dari sosialisai safty talk 

breafing 
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9.  

Dengan adanya sosialisasi 

karyawan menjadi paham 

pentingnya keselamatan saat 

bekerja 

Dengan sosialisasi diharapkan 

karyawan menjadi semakin 

paham pentingnya keselamatan 

kerja 

adanya sosialisasi, 

karyawan menjadi 

paham pentingnya 

keselamatan saat bekerja 

10.  

Dengan adanya pengawasan 

karyawan menjadi sadar akan 

pentingnya keselamatan 

kerja 

Pengawasan dilakukan untuk 

mengingatkan pentingnya 

keselamatan saat bekerja 

adanya pengawasan 

membuat karyawan 

menjadi sadar akan 

pentingnya keselamatan 

kerja 

11. Ada traning fire fighting 

Adanya sosialisasi 

penggunaan alat pemadam 

kebakaran 

Dengan diadakannya traning 

karyawan menjadi paham 

bagaimana cara penggunaan alat 

pemadam kebakaran 

Adanya sosialisasi 

penggunaan alat 

pemadam kebakaran 

12.  

Karyawan memahami 

penggunaan alat pencegah 

kecelakan kerja 

Traning yang dilakukan 

perusahaan membuat karyan 

paham penanganan bila terjadi 

kecelakaan kerja 

Adanya Traning yang 

dilakukan perusahaan 

membuat karyawan 

paham penanganan bila 

terjadi kecelakaan kerja 
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13. 

 

Fasilitas sudah sepenuhya 

perusahaan berika kepada 

karyawan 

Ada perlengkapan unit APD 

APD sudah sepenuhnya 

diberikan oleh perusahaan untuk 

karyawan agar karyawan 

terhindar dari kecelakaan kerja 

Adanya perlengkapan 

unit APD untuk 

karyawan agar karyawan 

terhindar dari 

kecelakaan kerja 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 
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Berikut adalah kesimpulan dari tabel diatas, berdasarakan hasil persepsi 

perusahaan dan hasil persepsi karyawan dapat disimpulkan bahwa fasilitas 

keselamatan kerja masuk dalam kategori terlaksana dengan baik karena Ada SOP 

K3 untuk penanganan kecelakaan kerja yang sudah sesuai regulasi, SOP K3 berupa 

penanganan kecelakan kerja yang terbagi menjadi 3 yaitu kecelakaan ringan, 

kecelakaan sedang, keselakaan berat. Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

sangat diperhatikan oleh perusahaan karena perusahaan selalu melakukan 

pengawasan dan sosialisai yang dilakukan oleh perusahaan agar karyawan terhindar 

dari bahaya kecelakaan kerja.
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4.3.6. PERSEPSI PERUSAHAAN DAN PERSEPSI KARYAWAN 

TERHADAP FASILITAS KESEHATA KERJA 

 

KesehataniiKerja adalahiiadanya jaminaniikesehatan padaiisaat 

melakukaniipekerjaan, yang memilikiiitujuan untukiipeningkatan dan 

pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, sosial yang tinggi bagi pekerjaiidi 

semuaiijenis pekerjaan, iipencegahan terhadapiigangguan kesehataniipekerja 

yangiidisebabkan olehiikondisiiipekerja. Sedangkan fasilitas kesehatan adalah 

fasilitas yang diberikan perusahaan untuk karywan sebagai penunjang kesehatan 

karywan saat bekerja, fasilitas tersebut seperti asuransi, perlengkapan P3K, dokter 

perusahaan dan klinik perushaaan. Berikut adalah persepsi perusahaan terhadap 

fasilitas kesehatan : 

 

Tabel 4.3.6. 

Persepsi Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesehatan 

2. Fasilitas Kesehatan Kerja YA TIDAK Keterangan 

1.  Apakah perusahaan melakukan 

Medical Check Up secara berkala 

? 

Alasan : Tidak dijawab 

 

 

 

√ 

Ada medical chek 

up secara berkala 

namun bukan di 

perusahaan, 

perusahaan hanya 

memberikan 

jaminan kesehatan 

berupa BPJS 

Kesehatan dan 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

untuk karyawan 

cek kesahatan di 

rumah sakit yang 

bekerja sama 

dengan perusahaan 
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2.  Apakah perusahaan menyediakan 

fasilitas kesehatan dengan lengkap 

? 

Alasan : P3K di All Area Kerja, 

Traning P3K, Dokter Perusahaan 

 

√ 

 
Fasilitas kesehatan 

yang diberikan 

oleh perusahaan 

lengkap 

3.  Apakah perusahaan memberikan 

jaminan asuransi kesehatan dan 

ketenagakerjaan bagi karyawan ? 

Alasan : BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan 

 

√ 

 
Ada jaminan 

asuransi kesehatan 

dan 

Ketenagakerjaan  

4.  Apakah perusahaan melakukan 

pencatatan dan pelaporan bila 

terjadi kecelakaan kerja ? 

Alasan : Melalui Proses Investigasi 

Kecelakaan Kerja 

 

√ 

 
Ada pencatatan 

dan pelaporan jika 

terjadi kecelakaan 

kerja 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persepsi perusahaan terhadap 

fasilitas kesehatan kerja sudah sepenuhnya terlaksana dengan baik namun ada satu 

hal yang belum terlaksana dengan baik yaitu perusahan belum melakukan medical 

chek up terhadap karyawan secara berkala karena memang diperushaan tidak 

melaksanakan medical chek up secara berkala, perusahaan hanya meminta surat 

keterangan sehat dari klinik atau rumah sakit untuk syarat awal karyawan melamar 

kerja di perusahaan. dan berdasarkan hasil wawancara dengan pak andrika pada 

tanggal 10 Oktober 2018 bahwa perusahaan tidak melaksanakan medical chek up 

secara berkala di perusahaan namun perusahaan memberikan fasilitas berupa 

asuransi kesehatan atau BPJS untuk karyawan melakukan chek up sendiri di dua 

rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan. Berikut ada hasil persepsi 

karyawan terhadap fasilitas kesehatan yang perusahaan berikan :  
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Tabel 4.3.7. 

 Data Persepsi Karyawan Terhadap Fasilitas Kesehatan Kerja 

 Pertanyaan S RR TS Skor 

total 
Ket. Kategori  

3. Fasilitas Kesehatan Kerja 

1.  Perusahaan melakukan 

Medical Check Up 

secara berkala untuk 

menjaga kesehatan 

karyawan 

19 

(57) 

11 

(22) 

3 

(3) 
2,48 

Ada 

Medical 

chek up 

namun 

dilakukan 

oleh 

karyawan 

sendiri 

dengan 

asuransi 

BPJS yang 

diberikan 

perusahaan 

untuk 

mengecek 

kesehatan 

ke rumah 

sakit yang 

telah 

bekerja 

sama 

dengan 

perusahaan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

2.  Perusahaan akan 

melaksanakan tindakan 

perawatan terhadap 

karyawan yang sakit. 

27 

(81) 

5 

(10) 

1 

(1) 
2,78 

Ada 

perawatan 

bagi 

karyawan 

yang sakit 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

3.  Perusahaan selalu 

menyediakan fasilitas 

kesehatan seperti P3K 

dan klinik kesehatan 
32 

(96) 

1 

(2) 
0 2,96 

Perusahaan 

menyediaka

n fasilitas 

kesehatan 

berupa P3K, 

dan dokter 

perusahaan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

4.  Fasilitas kesehatan 

yang disediakan 

perusahaan 

memuaskan 

25 

(75) 

8 

(16) 
0 2,75 

Fasilitas 

kesehatan 

yang 

disediakan 

memuaskan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 
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5.  Perusahaan 

memberikan jaminan 

asuransi kesehatan 

kepada setiap 

karyawan 

32 

(96) 

1 

(2) 
0 2,96 

Ada 

jaminan 

asuransi 

yang 

diberikan 

oleh 

perusahaan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

6.  Perusahaan selalu 

melakukan pencatatan 

dan pelaporan bila 

terjadi kecelakaan 

kerja    

32 

(96) 

1 

(2) 
0 2,96 

Ada 

pencatatan 

dan 

pelaporan 

oleh 

perusahaan 

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

Rata – Rata Persepsi Karyawan 

2,81  

Terlaksana 

Dengan 

Baik 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3.7. persepsi karyawan mengenai fasilitas kesehatan 

kerja memiliki nilai rata – rata skor fasilitas kesehaatan kerja secara keseluruhan 

2,82 termasuk dalam kategori terlaksana dengan baik artinya Ada medical chek up 

secara berkala namun bukan di perusahaan, perusahaan hanya memberikan jaminan 

kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan cek 

kesahatan di RS yang bekerja sama dengan perusahaan, Fasilitas kesehatan yang 

diberikan oleh perusahaan lengkap fasilitas kesehatan berupa P3K di All Area 

Kerja, Traning P3K, Dokter Perusahaan, dan jika terjadi kecelakaan kerja yang 

cukup parah perusahaan bekerja sama dengan dua rumah sakit untuk rujukan ke 

RSU Tidar dan RST Dr. Soedjono Magelang., Ada jaminan asuransi kesehatan dan 

Ketenagakerjaan, Ada pencatatan dan pelaporan jika terjadi kecelakaan kerja. 

Berikut adalah gambar penujang hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10 

Oktober 2018. Dapat dilihat bahwa perusanaan menyediakan Peralatan P3K yang 

ada di ruang istirahat, terlihat ada kotak obat P3K, tandu, kayu penyangga bila 

terjadi patah tulah yang digunakan untuk pertolongan pertama. 
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Gambar 16. Kotak P3K 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Gambar 17. Tandu dan penyangga bagi penderita patah tulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

Berikut adalah gambar hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 

Oktober 2018. Dapat dilihat bahwa terdapat kotak P3K, tandu, papan penyangga 

untuk korban yang mengalami patah tulang, namu di kotak P3K yang perusahaan 

sedian ada beberapa obat yang sudah mulai habis dan belum di isi dengan obat – 

obatan baru.
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Tabel 4.3.8. 

Hasil Ringkasan Fasilitas Kesehatan Kerja 

 

No Persepsi Persusahaan Persepsi Karyawan Observasi  Kesimpulan 

1. 

Ada medical chek up secara berkala namun 

bukan di perusahaan, perusahaan hanya 

memberikan jaminan kesehatan berupa 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

untuk karyawan cek kesahatan di rumah 

sakit yang bekerja sama dengan perusahan. 

Ada Medical chek up 

namun dilakukan oleh 

karyawan sendiri dengan 

asuransi BPJS yang 

diberikan mengecek 

kesehatan ke rumah sakit 

yang telah bekerja sama 

dengan perusahaan 

Perusahaan tidak 

menyediakan 

medical chek up di 

perusahaan namun 

perusahaan 

menyediakan fasiltas 

asuransi kesehatan 

bagi karyawan untuk 

chek up sendiri di 

rumah sakit 

Perusahaan tidak 

menyediakan medical 

chekup secara berkala, 

namun perusahaan 

memberikan asuransi 

berupa BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenaga 

kerjaan untuk karyawan 

manfaatkan sendiri 

2. 

 Ada perawatan bagi 

karyawan yang sakit 

Perusahaan merawat 

karyawan yang sakit 

dengan menyediakan 

dokter perusahan 

Adanya perawatan bagi 

karyawan yang sakit 
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3. 

Fasilitas kesehatan yang diberikan oleh 

perusahaan lengkap karyawan berupa BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

Perusahaan menyediakan 

fasilitas kesehatan berupa 

P3K, dan dokter 

perusahaan 

Fasilitas yang 

diberikan oleh 

perusahaan cukup 

lengkap yaitu 

perlengkapan P3K, 

dokter Perusahaan 

dan asuransi 

kesehatan dan 

ketenagakerjaan bagi 

karyawan 

Perusahaan 

menyediakan fasilitas 

kesehatan berupa P3K, 

dan dokter perusahaan 

4. 

 Fasilitas kesehatan yang 

disediakan memuaskan 

Fasilitas yang 

diberikan oleh 

perusahaan cukup 

lengkap dan 

memuaskan 

pelayanannya 

Fasilitas yang diberikan 

oleh perusahaan cukup 

lengkap 

5. 

Ada jaminan asuransi kesehatan dan 

Ketenagakerjaan 

Ada jaminan asuransi yang 

diberikan oleh perusahaan 

Perusahaan 

memberikan jaminan 

asuransi BPJS 

Adanya jaminan 

asuransi yang diberikan 

oleh perusahaan 
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kesehatan, BPJS 

ketenagakerjaan, 

jaminan hari tua 

6. 

Ada pencatatan dan pelaporan jika terjadi 

kecelakaan kerja 

Ada pencatatan dan 

pelaporan oleh perusahaan 

Perusahaan selalu 

melakukan 

pencatatan dan 

pelaporan jika terjadi 

kecelakaan kerja 

Adanya pencatatan dan 

pelaporan oleh 

perusahaan 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 
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Berikut adalah kesimpulan dari tabel diatas, beradasarkan hasil persepsi 

perusahaan dan persepsi karyawan terhadap fasilitas kesehatan kerja adalah 

termasuk dalam kategori terlaksana dengan baik karena  Ada medical chek up 

secara berkala namun bukan di perusahaan, perusahaan hanya memberikan jaminan 

kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan cek 

kesahatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahan, Fasilitas kesehatan 

yang diberikan oleh perusahaan lengkap berupa BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan, P3K, dan dokter perusahaan, pelayanan fasilitas yang diberikan 

oleh perusahan juga memuaskan, Ada pencatatan dan pelaporan jika terjadi 

kecelakaan kerja, perusahaan selalu melakukan pencatatan dan pelaporan jika 

terjadi kecelakaan kerja. 

 

Tabel Kesimpulan dari 3 Indikator  

No  Indikator Keterangan 

1.  Alat Pelindung Diri 

Ada kesesuaian antara jumlah 

APD, kondisi dan kelayakan 

APD yang perushaan berikan, 

adanya pengecekan yang 

dilakukan oleh tim Patroli 

5R&K3, dan adanya sanksi 

bagi karywan yang kedapatan 

tidak menggunakan APD 

2.  Fasilitas Keselamatan Kerja 

Adanya pengawasan yang 

dilakukan oleh tim Patroli 

5R&K3, adanya sosialisasi 

kepada karyawan, serta adanya 

traning penggunaan alat 

pencegah kecelakaan kerja dan 

alat pemadam kebakaran.  

3.  Fasilitas kesehatan Kerja 

Fasilitas keselamatan kerja 

sudah sepenuhnya diberikan 

oleh perushaan 

 

 

 


