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Abstract : 

Thenproblem in this study is the negligence in occupational health and 

safety of 1) humans including personal hygiene (personal hygiene) and work 

clothes. 2) use of equipment and storage of equipment. 3) the work environment in 

terms of ventilation, lighting, sanitation (clean water, waste management), floors, 

electricity, fire hazards carried out by the salon or clinic. The purpose of the study 

is to describe theehealth and safety of 1) human beings including  personal 

hygiene and work clothes 2) use of work equipment and storage of work 

equipment, and 3) work environment including: ventilation, lighting, sanitation 

(clean water, waste management ), floor, electricity fire hazard at beauty salon. 

This study uses a qualitative approach with data collection techniques through 

interviews, observation, and documentation. Research data sources are leaders / 

managers, salon employees, and customers. In this study, the authors tested the 

data with Triangulation techniques. The data analysis technique used was 

descriptive analysis techniques with activities for data reduction analysis, data 

presentation, conclusion drawing, and verification. The results of the study 

revealed that overall Occupational Health and Safety towards humans, use of 

equipment, storage of equipment and work environment were not good, only in the 

work environment which included lighting, clean water and fire hazards that had 

been well maintained. 

 

Keywords: Occupational Health and Safety, Qualitative and Triangulation 

Techniques 

  

                                                           
1
Program Studi Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikanuntuk wisuda periode September 2018 

2
DosenJurusanTata Rias Dan Kecantikan FPP-UNP 

mailto:nurfarahin350@gmail.com


 

2 
 

 

Abstrak 

Masalah pada penelitian ini yaitu kelalaian dalam kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap 1) manusia meliputi Kebersihan pribadi (personal 

hygine), pakaian kerja. 2) penggunaan peralatan dan penyimpanan peralatan. 3) 

Lingkungan kerja yang ditinjau dari ventilasi, penerangan, sanitasi (Air bersih, 

pengelolaan sampah), lantai, listrik, bahaya kebakaran yang dilakukan oleh pihak 

salon atau klinik. Tujuan penelitian mendeskripsikan kesehatan dan keselamatan 

kerja terhadap 1) manusia meliputi: kebersihan pribadi (personal hygiene) dan 

pakaian kerja 2) penggunaan peralatan kerja dan penyimpanan peralatan kerja, 

dan 3) lingkungan kerja meliputi: ventilasi, penerangan, sanitasi (Air bersih, 

pengelolaan sampah), lantai, listrik bahaya kebakaran pada salon kecantikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah 

pimpinan/menejer, karyawan dan pelanggan salon. Dalam penelitian ini penulis 

menguji data dengan teknik Triangulasi. Teknik analisis data yang dilakukan 

adalah dengan teknik analisis deskriptif dengan aktivitas untuk analisis data 

reduksi, penyajian data, penarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa secara keseluruhanmKesehatan dan Keselamatan Kerja 

terhadap manusia, penggunaan peralat dan penyimpanan peralatan kerja dan 

lingkungan kerja sudah baik, hanya saja ada beberapa kekurangan seperti, kuku 

karyawan terlihat panjang, rambut tergerai, baju yang ketat, penyimpanan 

peralatan kerja masih kurang rapi, pengelolaan sampah, lantai. 

Kata Kunci :  Kesehatanmdan Keselamatan Kerja, kualitatif dan Teknik 

Triangulasi 
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A. PENDAHULUAN 

 

Usahaasalonakecantikan selalu berkembang mengikuti masa dan 

zamanvyang disertai dengan perkembangan ilmumpengetahuan dan 

teknologi. Usaha salonvkecantikanmberkembang di masyarakat yang 

disebabkan oleh tingginyamanimo masyarakat akan gayakhidup dan 

pentingnya penampilan. Dalam usahagsalon kecantikanvkhususnya bagi 

kaum wanita sudah menjadi kebutuhan,mperkembangan ini berdampak 

positif bagi pelaku usaha salon kecantikan. Usaha salon kecantikan 

merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut dan kulit dengan 

menggunakan bahan-bahan kosmetik yangmmodern maupun tradisional tanpa 

tindakan operasif(bedah). (Kusumadewib(2001:33) 

Perkembanganeusahansalonmmenyebabkanmpelangganmmempunyai 

alternatif sertamsemakin selektif dalam menentukan pilihan. Dalam 

penyelenggaraan salon kecantikan harus memiliki acuan bagi pelaksana, 

pengelola dan penanggung jawab salon kecantikan sehingga pelanggan dapat 

menikmati salon kecantikan secara aman, namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa penyelenggaraan salon kecantikan juga dapat menimbulkan kerugian 

bagi keselamatan dan kesehatan kerja bagi pemberi dan penerima layanan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Padang dan  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintuc(DPMPPTSP) kota Padang pada tanggal 12 

maret 2018. Hanya terdapat duasalon yang terdaftar izin usaha di Kecamatan 

Padang Timur yaitu: Rin’s Beauty Care and Salon dan Klinik kecantikan Dr. 

Vee Skin Care Padang. 

Berdasarkan observasi penulis menemukan salon kecantikan yang 

berada di lingkungan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, secara umum 

masih memiliki kelalaian dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja yang 

meliputi faktor manusia, peralatan kerja dan lingkungan kerja. Untuk itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kesehatan dan 

KeselamatannKerjan(K3) pada Salon Kecantikan dicKecamatan Padang 

Timur”. 
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xxxKesehatan dan keselamatan kerja merupakan segenap kemampuan atau 

upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan sehingga terhindar dari 

bahaya kecelakaan kerja termasuk juga menyelamatkan peralatan, lingkungan 

kerjavsaat melakukan pekerjaan.mHalcini sesuai dengan pendapat 

Mangkunegaran(2003:161) “kesehatan adan keselamatan kerja adalah kondisi 

yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian tempat 

kerja”.gKaryawan haruscmelaksanakan cara kerja yang efisien sehingga 

terhindar dari bahaya kerusakan kerja. Penggunaan peralatan kerja sesuai 

dengan fungsinya dan mengoperasikan peralatan sesuai dengan langkah kerja 

pengoperasian alat, sertazterhindar darickecelakaan kerja dengan menjaga 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3)cbaik terhadap diri sendiri, peralatan, 

maupun lingkungan kerja. 

aAdapun faktornpenyebab gangguan kesehatan dan keselamatan kerja 

pada salon kecantikanspada umumya terjadivakibat kurangnya pengetahuan 

tentangvkesehatan dan keselamatan kerja. MenurutdSuma’mur (1996: 49) ada 

5mfaktor penyebab gangguan kesehatan danfkeselamatan kerja, yaitu:  

1) Faktorafisik yang meliputi penerangan,suhu udara, suara dan lain 

sebagainya, 2) Faktor kimia yang meliputi debu, asap dan lain 

sebagainya, 3) Faktor biologi yang meliputi tumbuhan atau hewan 

seperti nyamuk dan sebagainya, 4) Faktor fisiologis yang meliputi 

kontruksoi mesin, sikap dan cara kerja, 5) Faktor mental fisikologis 

yang meliputi suasana kerja dan lain sebagainya. 

 

Penjelasan tersebut terlihat bahwa ada faktor penyebab gangguan 

kesehatan dan keselamatan karyawan dalam melakukan perawatan di salon 

kecantikan, seperti faktor fisik yang meliputi penerangan  yang digunakan 

dalam salon kecantikan, faktor kimia seperti debu, asap, bau kosmetik yang 

digunakan, faktor  biologi seperti nyamuk karena kurangnya kebersihan 

lingkungan, faktor fisiologis seperti sikap dan cara kerja karyawan, faktor 

mental seperti suasana kerja. 

Ernawati (2008:70)mTujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

adalah: 

1) Melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk 

yang mungkinmterjadi akibat kecerobohan pekerja. 



 

5 
 

2) Memelihara kesehatan pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan 

yang optimal. 

3) Mengurangi angka sakit atau angka kematian diantara pekerja. 

4) Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit 

lain yang ditimbulkan oleh sesama pekerja. 

5) Membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. 

6) Menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerja. 

7) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan 

efisien. 

Menurutmpendapat ahli divatas tentang tujuan dan syarat-syarat 

kesehatan dan keselamatan kerja dapat disimpulkan bahwa suatu upaya 

ditempuh  agar kesehatan dan keselamatan kerja terlaksana dengan baik yaitu 

dengan menghilangkan sumber bahaya melalui identifikasi bahaya dan 

mendeskripsikan upaya penanganan bahaya melalui identifikasi bahaya dan 

mendeskripsikan upaya penanganan bahaya sehingga dapat tercipta suasana 

kerja yang aman dan kondusif bagi pekerja dan dapat menghindari 

kecelakaanxkerja.xBeenett (1985:65) yang mengatakan ruang lingkup 

kesehatan dan keselamatankerja (K3) mencakup: a. manusia (diri sendiri), b. 

peralatannkerja danmlingkungan kerja. 

Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian inibadalah:Mendeskripsikan kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap manusia meliputi: kebersihan pribadi (personal 

hygiene)mdan pakaian kerja dalam melaksanakan perawatan pada salon 

kecantikan dikecematan PadangTimur. Mendeskripsikan Kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan dalam menggunakan peralatan perawatan kerja 

meliputi: cara pemakaian peralatan  dan  penyimpanan peralatan kerja disalon 

kecantikan kecamatan Padang Timur.Mendeskripsikan Kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam lingkungan kerja yang meliputi: ventilasi, 

penerangan, sanitasi (Air bersih, pengelolaan sampah), lantai, listrik bahaya 

kebakaran di SalonaKecantikan Kecamatan PadangmTimur. 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.mMenurutSugiyono 

(2012:m15)m“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan padamfilsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 
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kondisiaobyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci”. Penelitian ini dilakukan seorang penulis dengan langsung mencari 

data yang diperlukan dilapangan, sehingga penulis mendapatkan data yang 

sebenarnya. Penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian yang 

dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, tindakan dan lain-lain 

selanjutnya dituangkan melalui kata-kata dengan adanya berbagai metode 

alamiah. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang timur Kota Padang 

pada salon kecantikan dan klinik kecantikan, yaitu; Rin’s Beautycare and 

Salon beralamat di Jl. H Agus Salim no. 19 A, Sawahan, Padang Timur, Kota 

Padang, Sumatera Barat 25132, Dr. Vee Skin Care yang beralamat di Jl. Dr. 

Sutomo No133, Kubu Dalam, Kubu Marapalam, Padang Timur Kota Padang, 

Sumatera Barat 25143. 

Adapun informan yang penulis pilih untuk mendapatkan data yaitu : 

Tabel1. NamamIdentitas Pesponden Pada Usaha Salon 

 
Sumber: penulis 2018 

Teknik pengambilan data yaitu melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan teknik 

analisis deskriptif dengan aktivitas untuk analisis data reduksi, penyajian 

data, penarik kesimpulan dan verifikasi. 
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C. HASILmDAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian 

1. Tinjauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Manusia yang 

Meliputi:  

a) KebersihannPribadi (Personal Hygine) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dinyatakan bahwa 

karyawanlsecara keseluruhan sudah baik  dengan memiliki kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap manusia meliputi kebersihan pribadi 

(personal hygine) yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan, 

tapi masih ada sebagian yang melanggar aturan tersebut salah satunya 

yaitu masih ada karyawan yang membiarkan rambutnya terurai.  

b) Pakaian Kerja 

Berdasarkanmhasil wawancara dengan informan dinyatakan bahwa 

karyawan masih belum mengikuti aturan salon mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap manusia tentang pakaian kerja yang diatur 

oleh menejer atau dari arahan pimpinan. Walaupun dengan jelas 

diperaturan sudah disebutkan bahwa para karyawan wajib menggunakan 

baju seragam kerja. Baju seragam karyawanpun terlihat ketat dan 

membentuk lekuk tubuh karyawan tersebut, selain itu pakaian yang 

digunakanpun tidak menyerap keringat dengan bagus, tetapi baju yang 

digunakan tidak dipakaimlebih dari satu hari. 

2. Tinjauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Peralatan Meliputi 

a) Penggunaan Peralatan Kerja 

Hasil-hasilnwawancara observasi dan dokumentasi dinyatakan 

bahwa karyawan secara keseluruhan belum  memiliki kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap penggunaan peralatan kerja yang belum 

sesuai denganmSOP yang ditentukan.mTapi para karyawan sangat 

berhati-hati dalam  menggunakan peralatan kerja kepada pelanggan agar 

terhindar dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian 

pada karyawan itu sendiri, pelanggan dan salon kecantikan. 

b) Penyimpanan Peralatan Kerja 
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Berdasarkan hasilxwawancara, observasi dan dokumentasi tersebut 

dinyatakan bahwa karyawan tidak memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap penyimpanan peralatan kerja, yang diatur 

oleh menejer berdasarkan arahan dari pimpinan. Karena masih terlihat 

alat yang dibiarkan begitu saja setelah digunakan, penyimpanan alat tidak 

rapi yang membiarkan kabel-kabel terjulur begitu saja ke lantai dan tidak 

memperhatikan kebersihan alat. 

3. Kesehatanmdan KeselamatanhKerja dalam Lingkungan Kerja yang 

Ditinjau darimVentilasi, penerangan, sanitasi (Air Bersih, Pengelolaan 

Sampah), Lantai, Listrik, Bahaya Kebakaran pada Salon Kecantikan 

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi tentang 

Kesehatan dan keselamatan kerja dalam lingkungan kerja yang ditinjau 

dari ventilasi, penerangan, sanitasi (Air bersih, pengelolaan sampah), 

lantai, listrik, bahaya kebakaran dinyatakan bahwa pihak salon tidak 

memperhatikan pertukaran udara melalui ventilasi hal ini dibuktikan 

dengan tidak semua ruangan pada salon dan klinik menggunakan 

ventilasi udara, untuk penerangan ditiap ruangan salon sudah sangat 

bagus, untuk sanitasi air sudah bersih tapi pengelolaan sampah yang 

masih kurang diperhatikan oleh para karyawan. Begitu juga kebersihan 

lantai tidak dijaga dengan baik oleh pihak salon atau klinik, untuk listrik 

para karyawan tidak mengikutimSOP yang ada dalam menggunakan alat 

perawatan yang menggunakan listrik seperti tidak mengecek kelayakan 

alat (mengecek kabel yang terdapat pada alat) terlebih dahulu sebelum 

menggunakannya. dan yang terakhir bahaya kebakaran sudah terjaga 

dengan baik oleh pihak salon dan klinik, tetapi dalam penggunaan racun 

api belum semua dari pelanggan mengerti caranya. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uraian deskripsi hasil penelitian maka dapat 

dijelaskanpembahasan sebagai berikut: 

Tinjauan kesehatan dan keselamatan terhadap manusia meliputi 

Kebersihan pribadi (personal hygyne) dan pakaian kerja secara keseluruhan 



 

9 
 

balum begitu baik terlihat dari tampilan para karyawan dan juga hasil 

wawancara dari beberapa pelanggan. Hal ini masih belum sesuai seperti yang 

diungkapkan oleh Harahap (1988:29) bahwa “personalnhygine adalah usaha-

usaha yang berguna untuk menyehatkan tubuh, tetapi juga memperhatikan, 

memelihara dan memupuk intergasi jiwa”. Dan untuk pakaian kerja masih ada 

sebagian karyawan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan seperti memakai baju yang ketat dan tidak memakai seragam. Dan 

seharusnya karyawan menggunakan pakaian kerja seperti yang disebutkan oleh 

Suma’mur (1996:9) syarat pakaian kerja yaitu: 

(1)Menyerapbkaringat dengan baik, sehingga badan tidak dicemari oleh 

keringat, kain yang dapat menyerap keringat dengan baik, membuat 

kulit selalu kering, pori-pori kulit tersumbat keringat, sehingga badan 

tidak terasa kepanasan. (2) Ringan dan nyaman, setelah menjadi 

pakaian terasa ringan dipakai dan nyaman, tidak terlalu kaku ataupun 

agak berat dapat menggangu kelincahan bergerak dituangan kerja (3) 

Kuat artinya tidak mudah robek, dengan demikian yang digunakan 

harus lemas tapi kuat sehingga tahan terhadap semua jenis gerakan yang 

dilakukan. (4)mudah dicuci, artinya ada kotoran yang melekat pada 

pakaian baik yang berasal dari bahan maupun karena barang-barang 

kotor, maka kotoran tersebut mudah dicucui. 

Tinjauan  kesehatan dan keselamatan kerja terhadap penggunaan peralatan 

kerja dan penyimpanan peralatan kerja sebagian besar karyawan masih juga 

lalai baik dalam menggunakan alat perawatan kecantikan maupun menyimpan 

alat tersebut, hal tersebut bisa menyebabkan hal-hal yang tidak di inginkan 

seperti yang diungkapkan oleh Suma’mur (1996: 49) ada 5 faktor penyebab 

gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu:  

1) Faktor fisik yang meliputi penerangan,suhu udara, suara dan lain 

sebagainya,b2) Faktor kimia yang meliputi debu, asap dan lain 

sebagainya,v3) Faktor biologi yang meliputi tumbuhan atau hewan 

seperti nyamuk dan sebagainya,v4) Faktor fisiologis yang meliputi 

kontruksi mesin, sikap dan cara kerja, 5) Faktor mental fisikologis yang 

meliputi suasana kerja dan lain sebagainya. 

 

Tinjauan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap lingkungan kerja 

meliputi ventilasi, penerangan, sanitasi (Air bersih, pengelolaan sampah), 

lantai, listrik, dan bahaya kebakaran pada salon kecantikan masih juga belum 

terjaga dengan baik, masih ada yang tidak memperhatikan kebersihan seperti 
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ventilasi, lantai, sampah dan juga penggunaan alat listrik yang dilakukan asal-

asalan atau tidak sesuai dengan SOP walaupun karyawan tersebut sudah paham 

menggunakan alat listrik tersebut. Tapi untuk penerangan, bahaya kebakaran 

secara keseluruhan sudah cukup baik walaupun kadang-kadang alat perawatan 

yang menggunakan listrik tidak selalu diperhatikan kabel-kabelnya. 

Berarti secara keseluruhan para karyawan masih belum menjaga 

kesehatan dan keselamatan kerja seperti yang diungkapkan menurut 

Ernawatin(2008:70)  

 

Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah: 

1) Melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk 

yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja. 

2) Memelihara kesehatan pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan 

yang optimal. 

3) Mengurangi angka sakit atau angka kematian diantara pekerja. 

4) Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain 

yang ditimbulkan oleh sesama pekerja. 

5) Membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. 

6) Menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerja. 

7) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan 

efisien. 

 

D. KESIMPULANlDAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kesehatan dan keselamatan kerja terhadap manusia ditinjau dari 

kebersihan pribadi (personal hygine) dan pakaian kerja dalam 

melaksanakan Perawatan pada salon kecantikan  di kecamatan Padang 

Timur sudah baik, tetapi masih  terdapatnya kelalaian karyawan dalam 

kebersihan pribadi seperti rambut tergerai saat melakukan perawatan dan 

pakaian kerja yang membentuk tubuh karyawan.  

2. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dalam menggunakan peralatan 

kerja yang ditinjau dari cara pemakaian peralatan  dan  penyimpanan 

peralatan kerja disalon kecantikan kecamatan Padang Timur belum 
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terpantau dengan baik oleh pimpinan salon karena peralatan perawatan 

kecantikan tersebut masih belum digunakan dengan hati-hati dan disimpan 

dengan rapi ditempat yang telah disediakan. 

3. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam lingkungan kerja yang ditinjau 

dari ventilasi, penerangan, sanitasi (Air bersih, pengelolaan sampah), 

lantai, listrik, bahaya kebakaran disalon kecantikan kecamatan Padang 

Timur secara keseluruhan belum baik. 

b. Saran 

Saran yang dapat disumbangkan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pihak salon, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan 

perhatian yang lebih kepada karyawan dengan menjelaskan dan 

memberikan pengarahan melalui lisan maupun tulisan tentang K3. 

2. Karyawan salon rin’s beauty care and salon padang dan Vee skin care 

Padang disarankan untuk benar-benar menerapkan K3 pada salon dan 

klinik dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang bahaya jika tidak 

menerapkan K3 dengan baik dan manfaat dalam menerapkan K3. 

3. Pimpinan yang berada pada salon dan klinik disarankan mengawasi dalam 

menerapkan K3 saat melakukan perawatan. Memberikan sangsi bagi 

karyawan yang tidak mematuhi K3 dalam melakukan perawatan.  

4. Bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan 

peneliti tentang K3 dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan 

penelitian ilmiah. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, menyadari terdapat kekurangan dan keterbatasan 

pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti menghimbau 

kepada para peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti masalah ini 

agar lebih banyak mencari referensi yang terbaru dan melakukan 

perbaikan menjadi lebih baik. 
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