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RINGKASAN 

Penggunaan  Alat Pelindung Diri Pada Tenaga Kerja Bagian Produksi Di 

CV Hasil Laut Muncar Kabupaten Banyuwangi Hikmah Ulul Azmi, Nim 

D41170353, Tahun 2021, 80 halaman, Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik 

Negeri Jember, Dr Tanti Kustiari,S.Sos,M.Si.(Dosen Pembimbing) 
 

 Praktik  Kerja  Lapang  (PKL)  merupakan  salah  satu  kegiatan  pendidikan 

akademik  yang  dilaksanakan pada  perusahaan.  Kegiatan PKL  merupakan 

prasyarat mutlak  kelulusan  yang harus diikuti  oleh  mahasiswa  Politeknik  

Negeri  Jember khususnya Program Studi Manajemen Agroindustri yang 

dipersiapkan  untuk  mendapatkan  pengalaman  dan  keterampilan  khusus  di  

dunia industri yang sesuai dengan bidang  keahliannya.  Selama  mengikuti  

kegiatan  PKL  mahasiswa diharapkan  dapat  mempraktekkan  langsung  apa  

yang  didapat  di  bangku perkuliahan dengan terlibat langsung pada pekerjaan 

yang ada di perusahaan. Hal tersebut diharapkan agar  mahasiswa dapat  memiliki  

bekal untuk terjun ke dunia kerja  yang  sesungguhnya.   

 CV Hasil Hasil Laut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembekuan ikan segar (Cold Storage). Perusahaan ini salah satu perusahaan yang 

cukup banyak menyerap tenaga kerja. Pabrik pembekuan ikan ini berdiri sejak 

tahun 2007. Awal mula usaha pembekuan ikan ini dimulai dari memproses ikan 

tongkol kemudian dengan banyaknya permintaan dan beragamnya jenis ikan maka 

pada tahun 2008 mulai memproduksi  seperti ikan layang, lemuru, makarel, 

cakalang, caraca, baby tuna, ekor merah, Slengseng dan sebagainya. 

 Pembekuan  ikan yaitu proses mempertahankan kandungan kualitas ikan 

agar ikan tetap segar dan tidak membusuk. Pembekuan ikan yang terjadi di CV. 

Hasil Laut yaitu membutuhkan suhu ruang 35
o
c sesuai dengan jenis ikan yang 

ada. Pembekuan ikan ini harus sesuai dengan tahapan yang ada, agar ikan yang 

akan dibekukan memiliki tingkat kematangan yang sesuai dan tetap segar. 

Salah upaya dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja adalah 

dengan melaksanakan dan mematuhi usaha keselamatan dan kesehatan kerja 
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dengan cara memakai alat pelindung diri pada saat melakukan proses produksi. 

Usaha mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem usaha yang 

dibuat bagi semua tenaga kerja untuk mencegah adanya kecelakaan kerja dan 

timbulnya penyakit akibat dari hubungan kerja yang berada di dalam lingkungan 

kerja. 

 CV Hasil Laut dalam menjalankan dan menerapkannya usaha untuk 

keselamatan dan kesehatan kerja sudah cukup baik. Namun masih saja terdapat 

banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan alat pelindung diri dengan 

tujuan untuk mengurangi potensi bahaya bagi tenaga kerja bagian produksi 

dengan selalu mensosialisasikan tentang betapa pentingnya penggunaan alat 

pelindung diri pada saat bekerja.   

  

(Jurusan Manajemen Agribisnis, prodi studi D-IV Manajemen Agroindustri, 

Politeknik Negeri Jember 

 

 

 

 


