
KUESIONER 

ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

(K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA  

CV BAGASKARA GALIH PERKASA 

Oleh: Nihayatul Mutmainnah 

Kuesioner dibawah ini merupakan metode pengumpulan data primer 

tentang ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV BAGASKARA 

GALIH PERKASA desa bawu kabupaten jepara. 

Hasil dari data primer yang sekaligus sebagai jawaban dari responden 

karyawan CV Bagaskara Galih perkasa sangat mendukung dan berguna dalam 

penyusunan sekripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kami di 

jurusan Tekhnik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negri 

Nahdlatul Ulama Jepara. 

Oleh karena itu kami berharap anda berkenan untuk menjawab semua 

yang ada dengan sejujur-jujurnya. Jawaban yang anda sampaikan tidak akn kami 

publikasikan kepada khalayak umum dan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas 

kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

Bagian I ( Identitas Pribadi Responden ) 

1. Nama Responden :…………………………………(*boleh tidak diisi) 

2. Usia  :…………..Tahun 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki    Perempuan 

4. Pendidikan Terakhir:  SMP 

SMA 

DIPLOMA (D3) 

SARJANA (S1) 

Lainnya (…………….) 

5. Lama Bekerja :  1 Tahun – 2Tahun 

3 – 4 Tahun 

 5 Tahun 



Bagian II ( Daftar Pertanyaan ) 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah jawaban pada pernyataan-penrnyataan berikut dengan cara memberikan 

tanda ceklist (√) pada satu kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat dan 

berdasarkan pada apa yang anda rasakan sebagai karyawan di CV Bagaskara 

Galih Perkasa. 

Berikan pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

 STS =Sangat Tidak Setuju 

 TS =Tidak Setuju 

 R = Ragu-Ragu 

 S = Setuju 

 SS = Sangat Setuju 

Variable kesehatan kerja (X1) 

No pertanyaan 
Jawaban 

STS TS R S SS 

1 
Perusahaan mengatur suhu dan 

kelembaban udara diruangan kerja 
     

2 
Perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan pada setiap karyawannya 
     

3 
Perusahaan selalu menyediakan P3K 

apabila terjadi kecelakaan kerja 
     

 

  



Variabel keselamatan kerja (X2) 

No pertanyaan 
Jawaban 

STS TS R S SS 

1 
Perusahaan menyediakan alat pemadam 

api seperti tabung api 
     

2 

Perusahaan selalu menyediakan 

perlindungan kerja seperti, 

masker,sarung tangan, dll 

     

3 
Peralatan kerja yang disediakan masih 

sangat layak untuk digunakan 
     

4 
Perusahaan memberikan penerangan 

pada ruangan kerja  
     

5 
Semua peralatan berbahaya sudah 

diberi tanda-tanda 
     

 

Variable kinerja karyawan (Y) 

No pertanyaan 
Jawaban 

STS TS R S SS 

1 

Ketersediaan alat perlindungan diri 

(masker, sarung tangan dll) pada saat 

melaksanakan pekerjaan mendorong 

kinerja karyawan 

     

2 

Penguasaan peralatan berupa mesin dan 

attribut K3 yang baik dapat 

menghindari kecelakaan kerja, tingkat 

kebisingan dan getaran diusahakan agar 

tidak mempengaruhi hasil kerja 

     

3 

Penguasaan peralatan berupa mesin dan 

attribut K3 yang baik dapat 

menghindari kecelakaan kerja, tingkat 

kebisingan dan getaran diusahakan agar 

tidak mempengaruhi hasil kerja 

     

4 

Kesehatan dan keselamatan kerja dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam 

mencapai target yang ditetapkan 

perusahaan 

     

 

 



PERNYATAAN UNTUK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

N

o 
Pernyataan 

Jawaban 

STS TS R S SS 

1 
Perusahaan menyediakan alat pemadam 

api seperti tabung api 
     

2 
Perusahaan memberikan petunjuk 

penggunaan tabung pemadam api 
     

3 

Perusahaan selalu menyediakan 

perlindungan kerja seperti, masker,sarung 

tangan, dll 

     

4 
Peralatan kerja yang disediakan masih 

sangat layak untuk digunakan 
     

5 
Peruusahaan mengatur suhu dan 

kelembaban udara diruangan kerja 
     

6 

Perusahaan telah menyesuaikan warna 

ruangan kerja dengn warna yang tidak 

mencolok 

     

7 
Perusahaan memberikan penerangan pada 

ruangan kerja 
     

8 
Perusahaan selalu menyediakan P3K 

apabila terjadi kecelakaan kerja 
     

9 
Perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan pada setiap karyawannya 
     

10 
Lingkungan yang ditempati aman untuk 

karyawan 
     

11 
Semua peralatan berbahaya sudah diberi 

tanda-tanda 
     

 

 

 


