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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Global Prima Teknik merupakan perusahaan industri yang berdiri pada 

tanggal 1 Juli 2004. PT. Global Prima Teknik berfokus pada pembuatan molding 

untuk mencetak bahan plastik seperti gelas, botol, galon, toples, pembuatan spare 

parts yang membutuhkan kepresisian tinggi, jasa pengasahan (grinding), jasa 

pembubutan, dan segala pengolahan material logam. Perusahaan ini berlokasi di 

Jalan Raya Pemda Pergudangan Bizpoint Unit Dubai No. 11 Tigaraksa Tangerang, 

dengan nomor telepon 021-22018049, 021-22018050, dan Fax. 021-22597882 serta 

alamat email : globalprimateknik@yahoo.com. Perusahaan ini berdiri awal 

mulanya menjadi perusahaan reparasi spare part mesin cetak plastik tetapi sudah 

bertumbuh menjadi perusahaan yang memproduksi sendiri spare part mesin cetak 

plastik dan part presisi lainnya. 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.1 : Logo PT. Global Prima Teknik 

PT. Global Prima Teknik memiliki spesialisasi dalam pembuatan mold 

untuk mesin thermoforming, blow, dan vacuum, namun sudah tidak menerima 

untuk pencetakan dengan mesin injection. Saat ini konsumen yang paling banyak 
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menjadi pelanggan PT. Global Prima Teknik adalah perusahaan-perusahaan di 

bidang food and beverages. Selama PT. Global Prima Teknik berdiri, sudah banyak 

minuman  kemasan di Indonesia yang menggunakan produk dari PT. Global Prima 

Teknik untuk mencetak kemasan minuman mereka seperti Aqua, Teh Gelas, 2 

Tang, Cleo, Prima, Ale-Ale, dan sebagainya. 

 

3.1.1  Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari PT. Global Prima Teknik adalah “Menjadi perusahaan pemberi 

solusi atas kebutuhan pelanggan”. PT. Global Prima Teknik bercita-cita untuk tidak 

hanya menjadi pembuat produk yang dibutuhkan tetapi memberikan solusi yang 

melebihi ekspektasi pelanggan. Tidak hanya menerima pesanan tetapi secara 

proaktif memberikan saran atas perbaikan untuk permintaan customer. 

PT. Global Prima Teknik memiliki misi sebagai berikut : 

1. Memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan customer. 

2. Memberikan saran dan solusi untuk permasalahan customer. 

3. Membuat lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan ramah lingkungan. 
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3.1.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah struktur organisasi PT. Global Prima Teknik : 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi PT. Global Prima Teknik 

 

3.1.3  Customer PT. Global Prima Teknik 

Berikut adalah contoh perusahaan yang mencetak kemasannya sendiri yang 

sudah menjadi pelanggan PT. Global Prima Teknik : 

Tabel 3.1 : Customer yang Mencetak Kemasan Sendiri 

Nama Perusahaan Produk 

PT. Tirta Investama (Danone Aqua) Aqua, Mizone 

General 
Manager

Marketing 
Manager

Financial & 
Accounting 
Manager

Head of 
Engineer

Engineer

Head of 
Production

Head of 
Operator

CNC Operator

Manual 
Machine 
Operator

Polishing Staff

Assembly Staff

Welding Staff

PPIC Manager

PPIC Staff

Purchasing 
Manager
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Nama Perusahaan Produk 

PT. CS2 Pola Sehat (Orang Tua) Teh Gelas, Vita Jelly, Crystalline 

PT. Tangmas 2 Tang 

PT. Sariguna Primatirta Cleo 

PT. Sari Enesis Indah Adem Sari 

PT. Tirta Alam Segar Ale-Ale 

PT. Trimas Kemasindo S-Tee 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Berikut adalah contoh perusahaan pencetak plastik yang men-supply 

kemasan ke perusahaan lain : 

Tabel 3.2 : Customer yang Menjadi Supplier Kemasan Perusahaan Lain 

Nama Perusahaan Produk 

PT. Indoceria Plastik & Printing Fruitamin, Vit 

PT. Sumber Nasindo Rejeki Plastik Toples Plastik 

PT. Starindo Jaya Packaging Gelas Plastik 

PT. Afresh Indonesia Gelas Plastik, Gelas Wigo 

PT. Jayamas Dwi Perkasa Botol Sierra Diamond 

PT. Kumala Prima Botol Plastik 

PT. Fajar Inti Plastindo Gelas Plastik 

PT. Anugrah Damai Abadi Botol Plastik 

PT. Asaba Prima Makmur Gelas Plastik, Gelas Ale-Ale 

PT. Asia Prima Packaging Gelas Plastik 

PT. Suryasukses Abadi Prima Gelas Plastik 
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Nama Perusahaan Produk 

PT. Cahaya Dinamika Persada Gelas Plastik 

PT. Agrimitra Utama Persada Gelas Plastik 

PT. Sarana Sumber Tirta Gelas Plastik 

PT. Sarana Baja Ragam Citra Gelas Plastik 

PT. Uniplastindo Interbuana Botol Plastik 

PT. Tri Banyan Tirta Gelas Plastik 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

 

3.1.4  Mesin Produksi 

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bagian perindustrian, tentunya 

PT. Global Prima Teknik menggunakan mesin untuk beroperasi dan menciptakan 

cetakan yang dijual sebagai sumber pendapatan. Mesin-mesin yang digunakan PT. 

Global Prima Teknik adalah sebagai berikut: 

1. Mesin Milling Manual ( 3 unit ) 

Mesin milling manual digunakan untuk pengerjaan benda/material yang 

bersifat kubikal dalam arti dapat berupa lempengan atau kotak. Mesin milling 

manual digunakan untuk pemotongan dan pengeboran (membuat lubang). 

Penggunaan Analytic Hierarchy..., Ivan Juanda, FB UMN, 2018



38 
 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.3 : Mesin Milling Manual 

2. Mesin Bubut Manual ( 1 unit ) 

Mesin bubut manual digunakan untuk pengerjaan benda bulat seperti 

tabung/silinder. Mesin bubut manual digunakan untuk memotong dan mengebor 

benda bulat. 
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Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.4 : Mesin Bubut Manual 

3. Mesin CNC Milling Machining Centre ( 3 unit ) 

Mesin CNC Machining Centre biasa digunakan untuk benda/material yang 

bersifat kubikal. Mesin CNC Maching Centre sebenarnya merupakan mesin milling 

yang terkomputerisasi sehingga dapat memotong dan mengebor benda dengan 

sangat presisi. CNC Machining Centre dapat mengerjakan benda untuk diberi 

kontur karena 3 axis ( x, y, z ) dapat berjalan secara bersamaan. 

Penggunaan Analytic Hierarchy..., Ivan Juanda, FB UMN, 2018



40 
 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.5 : Mesin CNC Milling 

4. Mesin CNC Bubut ( 2 unit ) 

Mesin CNC Bubut digunakan untuk benda/material yang bersifat silindris ( 

bulat ) seperti tabung. CNC bubut merupakan mesin bubut yang terkomputerisasi 

sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih presisi. 
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Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.6 : Mesin CNC Bubut 

5. Mesin Las Argon ( 1 unit ) 

Mesin Las Argon digunakan untuk melakukan proses las pada benda 

berbahan dasar stainless steel. 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

  Gambar 3.7 : Mesin Las Argon 
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6. Mesin Las Listrik ( 1 unit ) 

Mesin Las Listrik digunakan untuk melakukan proses las pada material besi. 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik  

Gambar 3.8 : Mesin Las Listrik 

7. Mesin Bor Manual ( 1 unit ) 

Mesin bor manual digunakan untuk melakukan pengeboran pada material 

apapun hanya sekedar membolongi material/benda apapun, tetapi hasil dari bor 

manual ini tidak presisi seperti mesin miling dan bubut. 
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Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.9 : Mesin Bor Manual 

8. Mesin Grinding ( 1 unit ) 

Mesin Grinding digunakan untuk mengasah pisau, mengasah material yang 

ingin ditajamkan, dan juga untuk meratakan permukaan benda. 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.10 : Mesin Grinding 
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9. Mesin Potong Material ( 1 unit ) 

Mesin Potong Material biasa disebut circle saw digunakan untuk memotong 

material yang panjang sehingga lebih pendek sehingga dapat diproses di mesin-

mesin yang lain. 

 

Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.11 : Mesin Potong Material 

10. Mesin Polishing ( 4 unit ) 

Mesin Polishing digunakan untuk menghaluskan permukaan benda bulat 

misalkan tabung menjadi lebih mengkilap.  
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Sumber : PT. Global Prima Teknik 

Gambar 3.12 :  Mesin Polishing 

 

3.1.5  Flow Chart Perusahaan 

Berikut adalah flowchart PT. Global Prima Teknik : 
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Sumber : Diolah Penulis 

Gambar 3.13 : Flow Chart PT. Global Prima Teknik 
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3.2. Alur Penelitian 

 Berikut adalah alur penelitian yang dilakukan oleh penulis : 

 

Sumber: Diolah Penulis,2018 

Gambar 3.14 : Alur Penelitian 
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3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

1. Data Primer 

Menurut Sekaran & Bougie (2013:113) “Primary data refer to information 

obtained first-hand by the researcher on the variables of interest for the specific 

purpose of the study”. Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung 

oleh peneliti untuk tujuan spesifik dari penelitian. Dimana data primer yang di 

gunakan dari penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara langsung, kuisioner, 

serta observasi lapangan. 

2. Data sekunder  

Menurut Sekaran & Bougie (2013:113) “Secondary data refer to 

information gathered from sources that already exist”. Data sekunder merupakan 

informasi yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang 

digunakan adalah data-data perusahaan, buku-buku, internet, dan sebagainya. 

 

3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Kepustakaan 

Menurut Sekaran & Bougie (2013:37) “literature – the body of knowledge 

available to you as a researcher, may also help you think about and/ or better 

understand the problem. A careful review of textbooks, journals, conference 

proceedings, and other published and unpublished materials”. Studi kepustakaan 

merupakan proses mengidentifikasi data sekunder melalui sumber topik penelitian. 
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Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder serta untuk 

mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan 

peneliti dengan cara mencari referensi dari buku, jurnal, yang berkaitan dengan 

kesehatan dan keselamatan kerja serta Analytic Hierarchy Process. 

2. Wawancara 

Menurut Sekaran & Bougie (2013:118) ada 2 cara melakukan interview 

yaitu: 

a. Unstructured interviews 

“Unstructured interviews are so labelled because the interviewer does not 

enter the interview setting with a planned sequence of questions to be asked of the 

respondent”. Wawancara tidak terstruktur merupakan metode wawancara dimana 

penanya tidak menggunakan perencanaan dengan runtutan pertanyaan untuk 

ditanyakan pada responden. 

b. Structured interviews 

“Structured interviews are those conducted when it is known at the outset 

what information is needed”. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara 

yang sudah diketahui mengenai informasi apa saja yang harus ditanyakan. 

Berdasarkan 2 cara interview diatas, peneliti menggunakan metode 

structured interview dimana pertanyaan sudah ditujukan mengenai sistem 

kesehatan dan keselamatan kerja. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu 

General Manager dari PT. Global Prima Teknik untuk menentukan serta 

memberikan bobot untuk setiap kriteria dan subkriteria untuk pemilihan sistem K3 

dan juga Bapak Taufik Octaviano S.T.MK3 yang sudah berpengalaman 18 tahun di 

bidang K3 untuk memberi skor masing-masing alternatif sistem K3 terhadap setiap 
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kriteria yang ada. Hasil dari wawancara adalah kriteria dan sub kriteria dari PT. 

Global Prima Teknik dalam menentukan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dengan hal yang 

berkaitan dengan sistem kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Global Prima 

Teknik. Hasil observasi lapangan berupa foto dan gambar mengenai situasi 

perusahaan. Ada beberapa tipe dari observasi menurut Sekaran & Bougie (2013) 

yaitu: 

a.  Nonparticipant observation 

“The researcher is never directly involved in the actions of the actors, but 

observes them from outside the actor’s visual horizon, for instance via a one-way 

mirror or a camera”. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan tanpa menjadi 

bagian dari sistem/objek yang diamati, melainkan mengamati dari luar secara satu 

arah. 

b. Participant Observation 

“Researcher gathers data by participating in the daily life of the group or 

organization under study”. Peneliti masuk kedalam organisasi dan menjadi bagian 

dari aktivitas sehari-hari objek yang diamati. 

c. Structured observational studies 

“Where the observer has a predetermined set of categories of activities or 

phenomena to be studied, it is a structured observational study”. Pengamat sudah 

memiliki kategori tentang aktivitas atau fenomena yang perlu dipelajari. 
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d. Unstructured observational studies 

“In such cases, the observer will record practically everything that is 

observed. Such a study will be an unstructured observational study”. Pengamat 

tidak memiliki batasan dan mencatat segala yang diamati. 

Berdasarkan beberapa tipe observasi yang dijabarkan, penulis memilih 

teknik participant observation dimana penulis menjadi bagian dari organisasi dan 

structured observational studies dimana penulis memiliki ruang lingkup yang 

diamati yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 

 

3.4  Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sekaran & Bougie (2013:240) “Population refers to the entire 

group of people, events, or things of interest that the researcher wishes to 

investigate”. Populasi merupakan seluruh orang, kejadian, atau sesuatu yang ingin 

ditelusuri oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bagian PT. 

Global Prima Teknik. Dan juga menurut Sekaran & Bougie (2013:241) “Sample is 

a subset of the population”. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dari 

penelitian ini adalah pihak manajerial perusahaan yang mengatur mengenai sistem 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Ada 2 teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling dan 

nonprobability sampling. Menurut Sekaran & Bougie (2013:247) “When elements 

in the population have a known, nonzero chance of being chosen as subjects in the 
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sample, we resort to a probability sampling design”. Probability sampling berarti 

setiap bagian dari populasi memiliki kemungkinan untuk dijadikan subjek dalam 

sampel. Sedangkan nonprobability sampling menurut Sekaran & Bougie 

(2013:252) “the elements in the population do not have any probabilities attached 

to their being chosen as sample subjects”. Nonprobability sampling berarti setiap 

bagian dari populasi tidak memiliki kemungkinan tertentu untuk dipilih menjadi 

subjek dari sampel.  

Berdasarakan 2 teknik pengambilan sampel diatas, penulis memilih teknik 

nonprobability sampling. Didalam nonprobability sampling terdapat 2 tipe 

sampling, yaitu convenience sampling dan purposive sampling. Menurut Sekaran 

& Bougie (2013:252) “convenience sampling refers to the collection of information 

from members of the population who are conveniently available to provide it”. 

Convenience sampling merupakan pengumpulan informasi dari bagian populasi 

yang mudah diperoleh dan dapat memberikan informasi tersebut. Dan menurut 

Sekaran & Bougie (2013:252) “The sampling is confined to specific types of people 

who can provide the desired information, either because they are the only ones who 

have it, or conform to some criteria set by the researcher. This type of sampling 

design is called purposive sampling”. Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel pada jenis tertentu yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan, dikarenakan mereka yang memiliki informasi itu atau memenuhi 

kriteria yang dimiliki oleh peneliti.  

Berdasar teknik sampling diatas, maka penulis memilih menggunakan 

metode purposive sampling dikarenakan hanya beberapa orang tertentu yang 

dijadikan sampel oleh peneliti. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sekaran & Bougie (2013:3) ada 2 teknik analisis data yaitu : 

“Quantitative data are data in the form of numbers as generally gathered through 

structured questions”. Penelitian kuantitatif mengolah data-data numerik yang 

didapatkan melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Dan juga “qualitative data 

are data in the form of words as generated from the broad answers to questions in 

interviews, or from responses to open ended question in questionnaire, or through 

observation, or from already available information gathered from various sources 

such as the internet”. Penelitian kualitatif merupakan pengolahan data yang 

didapatkan melalui pertanyaan spesifik dari kuisioner, pertanyaan terbuka, dan 

segala informasi yang tersedia dari berbagai sumber. 

 

3.5.1 Analytic Hierarchy Process 

Menurut Chan et. al (2004) ada beberapa langkah untuk menerapkan 

Analytic Hierarchy Process yaitu :  

1. Define the problem and what is to be known. 

Ditentukan bahwa masalah yang ingin diselesaikan adalah prioritasi dalam 

menentukan elemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT. Global Prima 

Teknik.  

2. Structure the hierarchy from the top, that is from the overall objective to the 

intermediate level(s) factors or criteria to the lowest level (usually the 

alternatives under consideration). 
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Pada tahap ini masalah pengambilan keputusan dijadikan landasan untuk 

pembentukan struktur hirarkis yang terdiri dari 3 tingkat yaitu goal, criteria, dan 

alternatives.  

 

Sumber: Yadav & Sharma, 2016 

Gambar 3.15 : Model AHP 

Menurut Law et. al (2006) terdapat 7 faktor yang menjadi kriteria dalam 

menentukan sistem kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan yaitu: 

1. Client Requirement (CR) 

2. Insurance Company Requirement (ICR) 

3. Employee Requirement (ER) 

4. Effect on Production Rate (EPR) 

5. Cost-Effectiveness (CE) 

6. Competence and Expertise Requirement (CER) 

7. Employee Safety and Health (ESH) 
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3. Construct one pairwise comparison matrix covering the set of elements in the 

lowest level for each elements in the level immediately above. 

Kriteria                  Kriteria 

ESF 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ER 

ESF 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EPR 

ESF 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CE 

ESF 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESH 

ER 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EPR 

ER 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CE 

ER 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESH 

EPR 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CE 

EPR 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESH 

CE 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESH 

Matrix pairwise comparison dibuat dengan membandingkan seluruh 

kriteria yang ada dalam menentukan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Skala 

1-9 mengacu pada skala Saaty untuk membandingkan tingkat kepentingan antara 1 

kriteria dengan kriteria lainnya. 

Penggunaan Analytic Hierarchy..., Ivan Juanda, FB UMN, 2018



56 
 

 

Sumber: Yadav & Sharma (2016) 

Gambar 3.16 : The Fundamental Scale of Absolute Number 

4. Make judgements to fill in the matrices. 

Penilaian dilakukan untuk mengisi nilai pada matriks yang sudah ada. 

Setelah bobot pada masing-masing kriteria dan sub kriteria terisi, maka dilakukan 

penilaian pada setiap alternatif terhadap setiap sub kriteria yang ada. Setelah setiap 

alternatif memiliki bobot terhadap subkriteria, maka akan dilakukan penjumlahan 

setiap bobot dengan tujuan ke penilaian elemen K3. 

Penilaian dari elemen didapatkan menggunakan metode Weight Cum 

Method (WCM). Metode WCM digunakan untuk menyederhanakan pengolahan 
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data dikarenakan apabila terjadi inkonsistensi yang besar, maka diharuskan 

pengambilan data ulang. Menurut Yadav & Sharma (2016) “it can be done by 

multiplying the weight of criteria to the supplier rating for that criteria and 

cumulate it for all criteria of a specific supplier”. Pada konteks pemilihan sistem 

K3 maka WCM dapat diselesaikan dengan mengalikan bobot kriteria ke nilai 

elemen untuk kriteria itu dan mengakumulasikannya pada semua kriteria yang ada. 

Ahli diminta untuk memberi penilaian untuk setiap elemen yang ada dengan skala 

1-5. Elemen dengan skor tertinggi adalah elemen prioritas dan yang dengan skor 

terendah adalah yang non prioritas. Skor akhir untuk setiap elemen didapatkan 

dengan rumus : 

𝑅𝑗 = ∑ 𝑤𝑖 . 𝑟𝑖𝑗 

Keterangan : 

R : Skor dari elemen j 

w : bobot dari kriteria i 

r : nilai dari elemen j terhadap kriteria i 

5. Calculate consistency ratio for each matrix. 

Proses AHP memiliki skala angka Saaty untuk menentukan seberapa 

pentingnya elemen dibandingkan dengan yang lain. Dimana di dalam proses AHP 

membutuhkan rumus Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR) dimana 

CI didapatkan dengan rumus:  

 

Consistency Ratio di dapatkan dari rumus yaitu: 
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Apabila CR dari matriks melebihi 0,1 maka harus dilakukan penilaian 

ulang karena dinilai tidak konsisten. 

 

Keterangan : 

CI : Indeks Konsistensi 

CR : Rasio Konsistensi 

RI : Indeks Random 

n : Jumlah Matriks 

Serta ada RI yaitu random index yang digunakan dalam penghitungan 

AHP. 

 

Sumber: Yadav & Sharma (2016) 

Gambar 3.17 : Tabel Random Index 

 

3.5.2 Tools Pengerjaan 

Selain melakukan perhitungan manual, peneliti juga menggunakan software 

yang bernama expert choice untuk memetakan dan membantu pengolahan data agar 

lebih akurat. 

 

Sumber: expertchoice.com 

  Gambar 3.18 : Software Expert Choice 
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Expert Choice merupakan software yang dapat membantu pengambilan 

keputusan di sebuah organisasi atau perusahaan dengan pendekatan yang terstruktur 

dan mudah digunakan. Expert Choice mentransformasikan proses pengambilan 

keputusan yang rumit dan matematis melalui proses yang mudah diulang, 

transparan, dan mudah diverifikasi yang memudahkan stakeholder. 

 

3.5.3 Proses Penentuan Kriteria, Subkriteria, dan Elemen K3 

Kriteria dan subkriteria didapatkan melalui hasil wawancara dengan 

General Manager  PT. Global Prima Teknik. Pada tahap awal, mencocokan dengan 

jurnal “Prioritising the safety management elements” terdapat 7 kriteria dalam 

prioritasi sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Law et. al (2006), 

kriteria dalam prioritasi sistem kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai 

berikut : 

1. Client Requirement 

2. Insurance Company Requirement 

3. Employee Requirement 

4. Effect on Production Rate 

5. Cost-Effectiveness 

6. Competence and Expertise Required 

7. Employee Safety and Health 

General Manager dari PT. Global Prima Teknik berpendapat bahwa kriteria 

Client Requirement, Insurance Company Requirement, dan Competence and 

Expertise Required tidak menjadi pertimbangan dalam prioritasi sistem kesehatan 

dan keselamatan kerja. Hal ini dikarenakan karena customer dari PT. Global Prima 
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Teknik mayoritas adalah pelanggan lama yang sudah mengenal perusahaan sejak 

lama dan tidak memiliki tuntutan mengenai sistem kesehatan dan keselamatan 

kerja, sehingga kriteria Client Requirement dihilangkan dari kriteria prioritasi. 

Kriteria Insurance Company Requirement juga dihilangkan dari pertimbangan 

dikarenakan PT. Global Prima Teknik hanya mengasuransikan karyawan dengan 

bentuk asuransi BPJS yang diwajibkan oleh negara, sehingga tidak ada rencana 

untuk menggunakan produk asuransi lain. Competence and Expertise Required 

dihilangkan dari pertimbangan dikarenakan PT. Global Prima Teknik siap untuk 

menggunakan tenaga ahli apabila diperlukan untuk menyempurnakan sistem K3 

sehingga diperlukan ahli atau tidaknya penerapan elemen K3 tidak menjadi 

masalah.  

Dari ketujuh kriteria diatas, 3 dari kriteria yang ada dihilangkan tetapi 

ditambah 1 kriteria yaitu External and Social Focus. General Manager PT. Global 

Prima Teknik memperhatikan citra perusahaan dari sisi external agar dianggap 

sebagai perusahaan yang menerapkan sistem K3. Menurut Pun & Hui (2002), 

External and Social Focus meliputi kepatuhan pada tuntutan legal dan juga persepsi 

publik. Menurut Pun & Hui (2002), “the compliance of government policies and 

regulations on safety operations and other occupational health and safety areas 

push firms to adopt safety management practices”. Kepatuhan terhadap ketentuan 

dari pemerintah pada kegiatan operasi yang aman dan kesehatan kerja mendorong 

perusahaan untuk menetapkan praktik keselamatan kerja. Serta menurut Pun & Hui 

(2002), “public perception about the safety commitment of a company forms a 

significant component of goodwill to the company”. Persepsi publik mengenai 
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komitmen terhadap keamanan dari sebuah perusahaan dapat menciptakan nama 

baik bagi perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan General Manager PT. Global 

Prima Teknik serta mencocokan dengan jurnal penelitian terdahulu, maka hirarki 

dapat terbentuk dengan kriteria External and Social Focus, Employee Requirement, 

Effect on Production Rate, Cost-Effectiveness, dan Employee Safety and Health.  

Subkriteria dari masing-masing kriteria didapatkan dari jurnal-jurnal 

terdahulu dan dipertimbangkan oleh general manager PT. Global Prima Teknik, 

maka subkriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Sub kriteria dari External and Social Focus adalah :  

 Compliance of legal requirement : Menurut Pun & Hui (2002), “the compliance 

of government policies and regulations on safety operations and other 

occupational health and safety areas push firms to adopt safety management 

practices”. Kepatuhan terhadap ketentuan dari pemerintah pada kegiatan 

operasi yang aman dan kesehatan kerja mendorong perusahaan untuk 

menetapkan praktik keselamatan kerja. 

 Public perception : Menurut Pun & Hui (2002), “public perception about the 

safety commitment of a company forms a significant component of goodwill to 

the company”. Persepsi publik mengenai komitmen terhadap keamanan dari 

sebuah perusahaan dapat menciptakan nama baik bagi perusahaan. 

Sub kriteria dari Employee Requirement adalah : 

 Claim & Benefit : Menurut Hwang & Kleiner (2002), “an employee is entitled 

to receive benefits if he suffers from occupational disease or accidental injury. 

Those benefit include medical care, temporary disability benefits, permanent 
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disability benefits, vocational rehabilitation services, and death benefits”. 

Seorang pekerja menerima imbalan apabila ia terkena penyakit dari pekerjaan 

atau kecelakaan kerja. Imbalan yang diterima berupa perawatan kesehatan, 

imbalan ketidakhadiran, imbalan akibat disabilitas permanen, rehabilitasi, dan 

imbalan kematian. 

 Employer’s Liabilities : Menurut Hwang & Kleiner (2002), “employers may 

finance their liability for worker’s compensation benefits by one of three 

methods such as self-insurance, private insurance, and state insurance”. 

Pemberi kerja dapat membiayai kompensasi pekerja dengan salah satu metode 

yaitu asuransi pribadi, asuransi privat, dan asuransi negara. 

Sub kriteria dari Effect on Production Rate adalah : 

 Minimization of production disturbance : Menurut Cagno (2001), “the period 

in which the program is implemented inevitably leads to the partial 

unavailability of plant, equipment, facilities, operatives, etc”. Periode dimana 

program diimplementasikan dapat membuat perusahaan, peralatan, fasilitas, 

dan segala operasi terhenti. 

 Reduction of risk : Menurut Cagno (2001), “the reduction of risk overtime 

remains the principal objective of the plan, since it corresponds to the 

improvement of workplace health and safety conditions”.  Pengurangan resiko 

menjadi tujuan dari perencanaan, karena menuju ke pengembangan kesehatan 

dan keselamatan di tempat kerja. 

Sub kriteria dari Cost-Effectiveness adalah :  

 Direct cost prevention : Menurut Ashmore (1995), “direct cost is injury, ill-

health, damage”. Biaya langsung meliputi cedera, sakit, dan kerusakan. 
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 Indirect cost prevention : Menurut Ashmore (1995), “indirect cost is uninsured 

damage, production delays, management time, loss of expertise, legal cost, etc”. 

Biaya tidak langsung adalah kerusakan pada sesuatu yang tidak diasuransikan, 

keterlambatan produksi, waktu pengelolaan, kehilangan tenaga ahli, biaya legal, 

dan lain-lain. 

Sub kriteria dari Employee Safety and Health adalah : 

 Physical : Menurut Bronkhorst & Vermeeren (2016), “Most studies focus on 

the association with safety-related outcomes such as safety behaviour, 

accidents and injuries”. Berhubungan dengan kebiasaan yang aman, 

kecelakaan, dan cedera di tempat kerja. 

 Psychosocial : Menurut Bronkhorst & Vermeeren (2016), “Psychosocial safety 

climate is the shared perceptions among employees regarding policies, 

practices, and procedures for the protection of worker psychological health and 

safety”. Adalah persepsi yang dipercayai karyawan mengenai ketentuan, 

praktik, dan prosedur untuk melindungi pekerja secara psikologi. 

Setelah kriteria beserta subkriteria ditemukan dan terbentuk, elemen-elemen 

kesehatan dan keselamatan kerja dijabarkan. Elemen K3 berasal dari jurnal 

“Prioritising the safety management elements”, dimana setiap elemen yang ada 

merupakan elemen yang berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian dari subkriteria 

dan kriteria yang ada. Menurut Law et. al (2006) ada 14 elemen yang dapat 

dijalankan sebagai sistem kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan 

yaitu: 

1. Safety Policy : Ketentuan yang menyatakan komitmen dari pemilik perusahaan 

untuk kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 
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2. Safety Organization : Sebuah struktur untuk meyakinkan implementasi dari 

komitmen mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 

3. Safety Training : Pelatihan untuk melengkapi personel dengan pengetahuan 

untuk bekerja secara aman dan tanpa resiko kesehatan. 

4. In-house safety rules : Peraturan yang memberikan instruksi untuk mencapai 

tujuan manajemen keselamatan. 

5. Personal protection programme : Program untuk mengidentifikasi bahaya atau 

resiko pada karyawan dan memberikan perlengkapan perlindungan untuk 

personel sebagai jalan terakhir apabila metode kontrol tidak dapat dilakukan. 

6. Safety and health awareness : Promosi, pengembangan, dan pemeliharaan akan 

kesadaran pada kesehatan dan keselamatan kerja. 

7. Occupational health assurance programme : Program untuk melindungi pekerja 

dari bahaya kesehatan di tempat kerja. 

8. Inspection programme : Program inspeksi untuk mengidentifikasi kondisi 

bahaya dan pembetulan akan segala kondisi setiap periode tertentu. 

9. Job hazard analysis : Evaluasi dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan 

atau bahaya yang mungkin terjadi serta pengembangan prosedur keselamatan. 

10. Accident control and hazard elimination : Program untuk mengontrol 

kecelakaan dan menghilangkan bahaya sebelum terjadi pada pekerja di 

lingkungan tertentu. 

11. Accident/incident investigation : Investigasi pada kecelakaan untuk mencari tahu 

penyebab dari kecelakaan dan merancang agar tidak terulang lagi. 

12. Emergency preparedness : Kesiapan untuk mengembangkan, 

mengkomunikasikan, dan mengeksekusi rencana akan keadaan darurat. 
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13. Safety committees : Komite untuk menyediakan rekomendasi untuk 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

14. Evaluation, selection and control of sub-contractors : Evaluasi, pemilihan, dan 

kontrol untuk meyakinkan bahwa  pihak subkontrak telah memenuhi kesehatan 

dan keselamatan kerjanya. 
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